
 

 

 

รหัสทัวร B2B2000065 
หมูบานจิ่วเฟم�น – ไทเป –อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค–ชอปปم�งซีเหมินตงิ-Germanium 
Power-เมืองหนานโถว – วดัจงไถถาน – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วดั
พระถัมซัมจัง๋ – วัดเหวนิหวู – เมืองเจียอ้ี - อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป�าสนพันป – น่ัง
รถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต - เมอืงไทเป –DUTY 
FEE – ตกึไทเป - ชอปปم�งเคกพายสับปะรด – รานคอสเมติค  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | นั�งรถไฟโบราณอาลีซนั | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตกึ 
TAIPEI ��� พรอ้มรบัประทานอาหารบรรยากาศสดุหรูบนชั�น�� | ช็อปปิ�งซีเหมินติง  

 หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น | แช่น ํ�าแรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแนะนาํเพยีง 20,999.- 

TAIWAN SIMPLE  
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมูิ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บา้นจิ�วเฟิ� น 
ไทเป–อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค–ชอ้ปปิ�งซเีหมินตงิ-Germanium Power-อาบนํ�าแรภ่ายในหอ้งพกั 
วนัที� �. เดินทางเมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถมัซมัจั�ง – วดัเหวินหวู่ – เมืองเจยีอี � 
วนัที� �. อทุยานอาหลี�ซนั – ชมป่าสนพนัปี – นั�งรถไฟโบราณอาหลี�ซนั เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที� �. เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตกึไทเป 101 ไม่รวมขึ �นชั�น 89 – ชอ้ปปิ�งเคก้พายสบัปะรด – รา้นคอสเมตคิ –สนามบินเถาหยวน– 
กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR205 : 20.45-23.30) 
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วันที� � กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมูิ ชั�น � ประต ู� เคาเตอร ์R สายการบิน EVA (BR) รวมนํ�าหนกักระเป๋า �� 

กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ �นเครื�อง 
[สาํคญัมาก!!  ไม่อนญุาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนื �อสตัว ์หรือเนื �อสตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรบัได]้ 

วันที� � 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ�ว
เฟิ� น – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ� งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบนํ�าแร่
ภายในห้องพัก 

01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมืองไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR���  (มีอาหารและเครื�องดื�มบรกิาร
บนเครื�อง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตห้วนั  เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย � ชั�วโมง (เพื�อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น) หลงัจากท่านไดผ้่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เครื�องดื�ม) 
 นาํท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น ในอดีตที�จิ�วเฟิ� นเป็นแหลง่เหมืองทองที�มีชื�อเสียงตั�งแต่สมยักษัตรยิก์วงสวี �   

สมยัราชวงศช์ิง มีนกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองที�นี� แต่ในยุคปัจจบุนันี �ที�หมู่บา้นจิ�วเฟิ� นเป็นหมู่บา้นที�มี
การขายของพื �นเมือง ทั�งขนมพื �นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื �นเมืองหรอืที�เราเขา้ใจกนัง่ายๆ คือหมู่บา้น 
OTOP ของไตห้วนันั�นเองและที�นี�ยงัมีโลเกชั�นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือก
เป็นสถานที�ถ่ายทาํซีรี�ยเ์กาหลี ซีรี�ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอนิเมชั�นของญี�ปุ่ นที�ฉายทั�วโลกอย่างเรื�อง SPIRITED 
AWAY  ทาํใหผู้ค้นทั�วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ�วเฟิ� นจากการต์นูเรื�องนี �และกลายเป็นสถานที�เที�ยว
ยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ�งของไตห้วนั *** หมายเหต ุหากทรปิเดินทางไปหมู่บา้นจิ�วเฟิ� น
ตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปลี�ยนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิ�นขึ �นและลงเหมือนคนทอ้งถิ�น ท่านจะไดส้มัผสั
บรรยากาศแบบคนทอ้งถิ�นและเพิ�มประสบการณก์ารนั�งรถเมลข์องไตห้วนั *** จากนั�นเดินทางเขา้สูเ่มืองไทเป 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุกี�สไตลไ์ต้หวัน � เซ็ท/ท่าน) 

 นาํท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ที�สรา้งขึ �นเพื�อราํลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้ง
ถึง � ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. ���� มีพื �นที�ประมาณ ��� แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย � 
สว่นที�สาํคญัคือหอ้งแกลลอรี�รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม 
ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั�นเอง ภายในหอ้งนี �ไม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านั�นที�เลา่เรื�องราวชีวประวตัิของ
ท่านทั�งสองแต่ยงัมีขา้วของเครื�องใช ้เสื �อผา้ รถยนตก์นักระสนุประจาํตาํแหน่งที�จดัแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่าน
ไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื�องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ�งเหลา่นี � และอีกหนึ�งสว่นที�สาํคญัคือ
บรเิวณชั�น � จดัแสดงรูปปั�นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ � ชม.จะมีการจดัโชว์
การเปลี�ยนเวรของเหลา่หทารที�แสดงความเคารพและภกัดีต่อทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชอ้ปปิ�งย่าน ซี
เหมินติง ถือว่าเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งที�ยอดนิยมที�สดุของไตห้วนัเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามส
แควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทั�งเสื �อผา้และ
รองเทา้กี�ฬายี�หอ้ต่าง ๆ ยงัมีสินคา้ยี�หอ้ทอ้งถิ�นใหเ้ลือกซื �อ แต่ที�นี�ไม่ไดม้ีแค่สินคา้ชอ้ปปิ�งอย่างเดียว ยงัมี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะนาํว่าพลาดไม่ไดก้บัเมนู นํ�าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์
หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ�งตน้ตาํรบัของเมนนูี �อยู่ที�ซีเหมินติงนี�เอง     แวะชอ้ปปิ�งรา้น Germanium ที�ขึ �นชื�อเรื�องสรอ้ย
ขอ้มือเพื�อสขุภาพที�ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแรก่อ้นธาตเุจอมาเนี�ยม ที�มีคณุสมบตัิ ทาํใหเ้ลือดลมเดินดีขึ �น เพิ�ม
ความกระปรี �กระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงันํ�าลึกที�เป็นอญัมณีลํ�าค่าที�หายากซึ�งมี
อยู่ไม่กี�ที�ในโลก   

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
ที�พัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

** พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื�อยล้ากับการอาบนํ�าแร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก** 

 



 

 

วันที� � เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั�ง 
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี� 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที�ใหญ่ที�สดุของไตห้วนั ที�ไม่มีทางออกสูท่ะเล ซึ�งเป็นจุด

ศนูยก์ลางของไตห้วนั หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไตห้วนัก็ได ้นาํท่านไหวส้ิ�งศกัดิ�สิทธิ�ที� วัดจงไถฉาน วดัใหญ่ทาง
ภาคกลางของไตห้วนั วดัแห่งนี �เป็นวดัที�ก่อสรา้งขึ �นจากพลงัแรงศรทัธาเลื�อมใสของเหลา่ศิษยานุศิษยแ์ละ
ประชาชนที�รว่มกนับรจิาค ร่วมลงแรงลงใจใหก้บัพทุธศาสนา ทั�งยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆท์ี�มีหอ้งศกึษาพระธรรม
หลายพนัหอ้งและไดช้ื�อว่าเป็นวดัที�ทนัสมยัที�สดุแห่งหนึ�งในไตห้วนั    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ�าจืดที�เกิดขึ �นตามธรรมชาติที�ใหญ่ที�สดุของไตห้วนั

เสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง �� กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนี �จะมีรูปรา่งครึ�งบนเหมือน
พระอาทิตย ์ครึ�งลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สี �ยวที�กาํลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นตาํแหน่งฮวงจุย้ที�ดีมีมงักรลอ้มรอบ 
พื �นที�บรเิวณนี �ถือว่าเป็นจุดรบัพลงัมงักรที�สมบรูณท์ี�สดุของไตห้วนั   นาํท่านนั�งเรือยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี � จากนั�นนาํท่านสู ่วดัพระถงัซมัจั�ง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงั
ซมัจั�ง ที�อญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวย
ที�สดุของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา จากนั�นนาํท่านกราบไหวส้ิ�งศกัดิ�สิทธิ�ที� วดัเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื �อ เทพเจา้
แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื�อสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ลา่สดุหรือที�เรารูจ้กักนัใน
นาม “เฒ่าจนัทรา” ที�มีชื�อเสียงมากในดา้นความรกัที�วดัหลงซานไทเป วดันี�ถือว่าเป็นจุดศนูยร์วมของเทพเจา้
สาํคญัที�ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาที�วดันี � สิ�งที�น่าสนใจยงัไม่หมดแค่นี �ยงัมีสิงโตหินอ่อน � ตวั 
ที�ตั�งอยู่หนา้วดั ซึ�งมีมลูค่าตวัละ � ลา้นเหรียญดอลล่ารไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงั ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อีกดว้ย    
นาํท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเจียอี� เมืองค่อนไปทางใตข้องไตห้วนั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
ที�พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

 

วันที� � อุทยานอาหลี�ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั�งรถไฟโบราณอาหลี�ซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี�ย
ไนท ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางขึ �นสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี�ซัน ที�มีความสงูจากระดบันํ�าทะเลกว่า �,��� เมตร (ใชเ้วลานั�งรถ

ขึ �นเขาประมาณ �.�-� ชม.) ระหว่างทางที�วิ�งขึ �นเขาสงูไปเรื�อยๆ ท่านจะไดช้มวิวภเูขาสงูเรียงรายกนัไต่ตวักนัสลบั
กบักอ้นเมฆเป็นวิวที�น่าตื�นตาตื�นใจยิ�งนกั เดินทางเขา้สู่อทุยานอาหลี�ซนั เป็นอทุยานที�มีความสวยงามและมี
ชื�อเสียงโด่งดงัมากของไตห้วนั นาํท่านเดินชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดินขึ �นลงไลร่ะดบัแบบขั�นบนัไดสลบั
ทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพนัปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแห่งนี �มีอายมุากกว่า ��� ปี ท่านจะถ่ายรูป
รอบๆพรอ้มกบัเดินชิวกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเต็มที� จากนั�น นาํท่านนั�งรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟ
สายอาลีซนัที�ญี�ปุ่ นมีการสรา้งขึ �นตั�งแต่ ค.ศ.���� ในสมยัที�ยงัปกครองไตห้วนั เพื�อใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลียงไมส้น
ใหญ่บนเขาอาหลี�ซนัลงมายงัพื �นที�ดา้นลา่ง เสน้ทางรถไฟสายนี �สงูเป็นอนัดบัที� �� ของโลก และสงูเป็นอนัดบั � 
ของเอเชีย  
** ในช่วงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปีท่านจะไดพ้บกบัฤดกูาลของเทศกาลดอกซากรุะที�บานสะพรั�งบนอทุยานอาหลี�
ซนั หมายเหตขุึ �นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปีดว้ย **

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางสู ่เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั นาํท่านชอ้ปปิ�ง ตลาดฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต ตลาด
กลางคืนที�นิยมที�สดุของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททั�งแบบแผงลอยและรา้นยี�หอ้แบรนดร์ะดบักลาง 
รา้นเครื�องสาํอางคจ์ากญี�ปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬายี�หอ้ต่างๆ เสื �อผา้หลากหลายยี�หอ้ ทั�งยี�หอ้ทอ้งถิ�นของไตห้วนัเอง 
รวมแลว้กว่า ��� รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซื �อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปปิ�งก็ไม่ตอ้งกลวั
เบื�อเพราะตลาดแห่งนี �ยงัเป็นตลาดที�รวบรวมอาหารทอ้งถิ�น อาหารทานเลน่หรือทานจรงิจงัแหลง่ใหญ่ที�สดุของไถ
จงอีกดว้ย 



 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
ที�พัก MOVING STAR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที� 5 
เดินทางเมืองไทเป – DUTY FEE- ตึกไทเป ��� ไม่รวมชมวิวชั�น �� – ช้อปปิ� งเค้กพาย
สับปะรด-ร้านคอสเมติค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(BR205 : 20.45-23.30 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั จากนั�นนาํท่านช็อปปิ�ง

สินคา้ที� DUTY FREE  ซึ�งมีสินคา้แบรนดเ์นมชั�นนาํใหท้่านไดเ้ลือกซื �อ ใน
ราคาโปรโมชั�นที�จะทาํใหท้่านไดส้ว่นลดมากมาย สินคา้แนะนาํ ! เซ็ทชุด
นํ�าหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ี�หอ้ต่าง ๆ มีใหเ้ลือก
มากมายและที�สาํคญัท่านไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลือกซื �อในดิวตี �ฟรี
และราคาถกูกว่าเมืองไทยแนน่อน .. คอนเฟิรม์ ! นาํท่านเดินทางสูเ่มือง
ไทเป เมืองหลวงของไตห้วนันาํท่านถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป ��� ที�ปัจจบุนั
ถือว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่มีรูปคู่กบั
ตกึไทเป ��� นั�นแปลว่า ท่านมายงัไม่ถึงไตห้วนั ! .. โครงสรา้งของตกึนี �
แสดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแห่งนี �ตกึที�มีความสงูถึง ��� เมตร ภายในตวั
อาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า ��� ตนัที�ช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว ้และช่วยการสั�นสะเทือนเวลาที�เกิด
แผ่นดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที�สดุในโลก แต่ตกึไทเป ��� ยงัคงความเป็นที� � ของไวไ้ดค้ือลิฟตท์ี�เรว็ที�สดุใน
โลก (ไม่รวมค่าขึ �นลิฟทท์ี�เร็วที�สดุในโลกเพื�อขึ �นจุดชมวิวชั�น �� ราคา ��� NTD ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ภัตตาคารสุดหรูบนชั�น �� ตึกไทเป ���  
** ท่านจะได้ชมวิวเมืองไทเปจากชั�น �� ของตึกไทเป ��� แบบวิวพาโนรามา ** 

 นาํท่านเลือกซื �อของฝาก ที� ร้านพายสับปะรด ที�ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจาํ
ชาติเลยก็ว่าไดแ้นะนาํใหท้่านซื �อเป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื�อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด
ทอด เป็นตน้)นาํท่านแวะชม รา้นคอสเมติค ศนูยร์วมเครื�องสาํอางชื�อดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ที�ท่าน
สามารถซื �อเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้

คํ�า อิสระอาหารคํ�า ตามอัธยาศัย ...เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ� ง 
 สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไตห้วนั 

20.45 น. อาํลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที�ยวบินที� BR���  (มี
อาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
   



 

 

อัตราค่าบริการ : TAIWAN SIMPLE  
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คนื โดยสายการบนิ EVA AIR  
กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก �-� ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน �� ปี 
พักกับผู่ใหญ่ � ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน �� ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน �� ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี�ยว 
เพิ�มท่านละ 

วนัที� 12-16 ก.พ. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 
วนัที� 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 
วนัที� 27-31 มี.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 
วนัที� 01-05 เม.ย. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 
วนัที� 09-13 เม.ย. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 5,000.- 
วนัที� 23-27 เม.ย. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 
วนัที� 28 เม.ย.-2 พ.ค. 63 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,000.- 
วนัที� 20-24 พ.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 
วนัที� 27-31 พ.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 
วนัที� 10-14 มิ.ย. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 
วนัที� 17-21 มิ.ย. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 
วนัที� 24-28 มิ.ย. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง � ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ �,��� บาท ราคานี�รวมรายการทวัร ์ตั�วเครื�องบนิ 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์้องถิ�นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี�ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเที�ยวกาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธส์นิค้าพื�นเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพื�นเมือง ฯลฯ ซึ�งจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์้วยเนื�องจากมีผลกับราคาทวัรจ์ึงเรียนให้กับ
นักท่องเที�ยวทกุท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ�นอยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 
ถ้าหากลกูค้าไม่มคีวามประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไตห้วนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที�มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวน

เงนิ �00 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ติดตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ตํ�ากว่า � 
เดือน หรือ ��� วนั ขึ�นไปกอ่นการเดินทาง และตอ้งมีหน้ากระดาษอย่างตํ�า � หน้า 



 

 

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดนิทางที�อายุไม่ถึง �� ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บตุร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงื�อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ �นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิัทฯเพื�อเช็ค

ว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครั�ง มิฉะนั�นทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น 
3.  การชาํระค่าบรกิาร 
     �.� กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ ��,��� บาท  
     �.� กรุณาชาํระค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  ในกรณีที�ค่าทวัรร์าคาตํ�ากว่า ��,��� บาท  
    �.� กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลือ ��-�� วนัก่อนออกเดินทาง **�� วันก่อนเดินทางสาํหรบั

ช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่** 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

�.� แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง �� วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด **�� วัน
สาํหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่** 
�.� แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง �� วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
�.� แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า �� วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด  
�.� ยกเวน้กรุ๊ปที�ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมัดจําที�นั� งกับสายการบินและค่ามัดจําที�พัก รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั�งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
�.� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 
หรือ เขา้ประเทศที�ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

 **สําคัญ!! บริษัททาํธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั�นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั�งไทย
และไต้หวัน ขึ�นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที�เท่านั�น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทั�งสิ�น** 



 

 

�.� เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง 
หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 
 

อัตราค่าบริการนี�รวม 
1.  ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

ขา้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี�ยนระดับชั�นที�นั�งจากชั�นประหยดัเป็นชั�นธุรกิจ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที� 
2.  ค่าที�พกัหอ้งละ �-� ท่าน ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีที�ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [� เตียง+� ที�นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมในลาํดับต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที�บรษิัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ�าหนักสัมภาระรวมในตั� วเครื�องบิน [�� กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตาม

เงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซื �อประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเติมกบัทางเจา้หนา้ที�บรษิัทได ้** 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี

ซ่าให้กับคนไทย ผู้ที�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั�นในไต้หวันไม่เกิน �� วัน ถ้ากรณีทาง



 

 

รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มในการขอ
วีซ่าตามที�สถานทูตกาํหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั� งเพิ�มเอง, ค่า
โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

3. ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบิน 
4. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ท่าน 

 
หมายเหต ุ

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง �� ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ�ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรบัขึ �น

ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจาก

สาเหตตุ่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง 

6. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวรท์ั�งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั�งหมด  

รายละเอียดเกี�ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าเมอืงไตห้วนัใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นในเมืองไตห้วนัไม่เกิน 1� วนั ไม่ว่าจะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื�อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบินและเอกสารเรื�องที�พกัทางบรษิัทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั�วเครื�องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิ�งที�ยืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ �นระหวา่งที�พาํนกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อไดร้ะหว่างที�พาํนกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในเมืองไตห้วนั 



 

 

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (สาํหรับกรณีการเข้าเมืองไตห้วนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทาํในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื�อการพาํนกั

ระยะสั�น 
3. ในขั�นตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี�ไม่มีประวตักิารถกูส่งตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบตัิที�อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 
 


