
 

 

รหสัทวัร  B2B2000398 
ทัวรไตหวัน ทะเลสาบสรุิยันจันทรา  อาลซีนั 5 วัน 4 คืน (TG) 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | น่ังรถไฟโบราณอาลีซัน | ช็อปปم�งซีเหมินติง | อุทยานแหงชาติ
เยหลิ่ว | หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น | แชน้ําแรสไตลไตหวัน แบบสวนตัวภายในหองพกั 

 
 
 
 

 

 

 

 

ราคาเพียง 20,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG634 07.25-11.55)–สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองเจียอี �–หมู่บา้นไมฮ้ิโนกิ 
วนัที� �. อทุยานอาหลี�ซนั-ชมป่าสนพนัปี-นั�งรถไฟโบราณอาหลี�ซนั-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 
วนัที� �. เดินทางเมืองหนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซัมจั�ง-วดัเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ชอ้ปปิ�งเคก้พายสบัปะรด-ตลาด
ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที� �. Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ �นตึกชั�น89)-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค ชอ้ปปิ�งซีเหมินติง-แช่น ํ�าแร่สไตลไ์ตห้วนัแบบ 
            สว่นตวัภายในหอ้งพกั 
วนัที� �. หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น-อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ�ว -วดัหลงซาน (ขอพรความรกั)-รา้นคอสเมติค- ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ  
           (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG635 20.10-23.00) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) (TG634 07.25-11.55)–สนามบนิเถาหยวน–
เดินทางเมืองเจียอ้ี–หมูบานไมฮโินกิ 

04.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสวุรรณภูม ิช้ัน 4 ประต ู2 เคาเตอร C สายการบิน THAI 
AIRWAYS รวมน้ําหนักกระเป�า 20 กิโลกรัมโดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมโีทษจับปรับได] 

07.25 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 
TG634  (มอีาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เครื่องดื่ม) 
 จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองเจียอ้ี นําทานเที่ยวชม หมูบานไมฮโินกิ เปน

หมูบานจําลองแบบญี่ปุ�นด้ังเดมิเน่ืองจากเมืองเจียอ้ีน้ีเปนเมืองทีต้ั่งของอุทยานอาหลี่ซัน
ที่ในยุคสมัยญี่ปุ�นปกครองไตหวันใชเมืองน้ีเปนสถานทีอ่ยูอาศัยของเหลาทหารญีปุ่�น
และในอดีตมกีารสรางทางรถไฟจากเมืองเจียอ้ีขึ้นสูภูเขาอาหลี่ซันเพื่อใชลําเลียงไมสน
พันปของไตหวันลงมายงัพื้นลาง ทําใหเมอืงเจยีอ้ียังคงมกีลิ่นอายวัฒนธรรมของญี่ปุ�น
หลงเหลืออยูบาง ภายในจะเปนรานคาขายของสไตลญี่ปุ�น 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันที่ 2 อุทยานอาหลีซ่ัน-ชมป�าสนพันป-น่ังรถไฟโบราณอาหลีซ่ัน-เมืองไถจง-ตลาด

กลางคืน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติอาหลีซ่นั ทีม่ีความสงูจากระดับน้ําทะเลกวา 

2,200 เมตร (ใชเวลาน่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) 
ระหวางทางทีว่ิง่ขึ้นเขาสูงไปเร่ือยๆ ทานจะไดชมวิวภูเขาสูง
เรียงรายกันไตตัวกันสลับกับกอนเมฆเปนววิทีน่าต่ืนตาต่ืนใจ
ยิ่งนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหลี่ซัน เปนอุทยานทีม่ีความ
สวยงามและมีช่ือเสียงโดงดังมากของไตหวัน นําทานเดินชม
ป�าสนพันปเปนลักษณะทางเดินขึ้นลงไลระดับแบบขั้นบันได
สลับทางราบสองขางทางเปนป�าสนพันปลอมรอบเปนบริเวณ
กวาง ป�าสนแหงน้ีมอีายมุากกวา 100 ป ทานจะถายรูป



 

 

รอบๆ พรอมกับเดินชิวกบัอากาศเย็นสบายสูดโอโซนไดอยางเตม็ที ่จากน้ัน นําทานน่ัง
รถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาหลี่ซันที่ญีปุ่�นมกีารสรางขึ้นต้ังแต คศ.1912 ในสมัย
ที่ยังปกครองไตหวัน เพื่อใชเปนเสนทางลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาหลี่ซันลงมายงัพื้นที่
ดานลาง เสนทางรถไฟสายน้ีสูงเปนอันดับที่ 13 ของโลก และสงูเปนอันดับ 2 ของ
เอเชีย 
**เดินทางชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม มีโอกาศไดชมดอกซากรุะ แตทั้งน้ีขึ้นอยู
กับสภาพอากาศและปจจัยตางๆ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองสําคัญทางภาคกลาง นําทานชอปปم�ง 

ตลาดกลางคืน ที่นิยมที่สุดของเมอืงไถจงมีสินคาหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอย
และรานยีห่อแบรนดระดับกลาง รานเคร่ืองสําอางคจากญีปุ่�น รานรองเทากีฬายี่หอ
ตางๆ เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ทัง้ยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคา
ใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัว
เบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทาน
จริงจงัแหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก CU HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 เดินทางเมืองหนานโถว-ลองเรอืทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วดัพระถงัซัมจั๋ง-วดัเห

วินหวู-เดนิทางเมืองไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลนิไนทมารเกต็ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมทีางออกสูทะเล นําทาน 

ลองเรือทะเลสาบสรุิยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจดืที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตทิี่ใหญ
ที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงู
ทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบนเหมอืนพระอาทติย คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเส้ียวที่
กําลงัประกบกันอยูและยงัเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมมีังกรลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ีถือวา
เปนจุดรับพลังมงักรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน   นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตัวของ
คณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี 



 

 

จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถงัซมัจั๋ง ที่อัญเชิญ
มาจากชมพูทวปีและยงัเปนจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมมุ
ทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จนัทรา  จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สทิธ์ิที่ วัดเห
วินหวู เชน ศาสดาขงจือ้ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซือ่สัตย 
และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสดุหรือที่เรารูจกักันในนาม “เฒาจันทรา” ทีม่ี
ช่ือเสียงมากในดานความรักที่วดัหลงซันไทเป วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจา
สําคัญทีท่านสามารถมาขอพรไดครบทกุความปรารถนาที่วดัน้ี สิง่ที่นาสนใจยังไมหมด
แคน้ียงัมีสงิโตหินออน 2 ตัว ทีต้ั่งอยูหนาวัด ซึง่มมีูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลาร
ไตหวันเปนฉากหลงัใหทานไดถายรูปคูอกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน ถึงไทเปนํา



 

 

ทานเลือกซือ้ของฝาก ที่ รานพายสบัปะรด ทีถ่ือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน
เปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทานซ้ือเปนขนมฝากแกคนทางบาน
หรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) นําทานชอปปم�ง ตลาด
ซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดทีม่ี่ช่ือเสียงทีสุ่ดของไทเป ในดานอาหารทองถิน่ของ
ไตหวัน มีรานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่น
เลยทีเดียว และยงัมีสินคาพื้นเมอืง สินคาแฟช่ันวัยรุน  รานรองเทากีฬายีห่อตาง ๆ ที่
ใหได 
ชอปปم�งกันแบบจุใจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก ORANGE HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน89)-อนุสรณสถานเจียง

ไคเช็ค ชอปปم�งซีเหมินติง-แชน้ําแรสไตลไตหวันแบบสวนตวัภายในหองพัก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชอปปم�ง ราน Germanium ทีข่ึ้นช่ือเร่ืองสรอยขอมือ Germanium ที่

ประกอบไปดวยแมเหลก็แรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ทีม่คุีณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึน้ 
เพิ่มความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลกึที่
เปนอัญมณีลํา้คาทีห่ายากซึง่มอียูไมกี่ที่ในโลก  นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ที่
ปจจุบันถอืวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 
101 น่ันแปลวา ทานมายงัไมถงึไตหวัน ! .. โครงสรางของตึกน้ีแสดงถงึความสามารถ
ทางดานวศิวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีตึกทีม่ีความสูงถงึ 508 เมตร ภายในตัว
อาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันทีช่วยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดตียังเคยสงูที่สดุในโลก แตตกึไทเป 101 
ยังคงความเปนที่ 1 ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สดุในโลก (ไมรวมคาขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดใน
โลกเพื่อขึ้นจุดชมววิช้ัน 89 ราคา 600 NTD )   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสกุี้สไตลไตหวัน 1 เซ็ท/
ทาน 

 ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถงึอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค ใชเวลาในการสรางถงึ 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มพีื้นที่ประมาณ 205 
แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหองแกลลอร่ี
รูปภาพตางๆ ของอดตีประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถงึรูปภาพของ ทานมาดาม ซง 
เมย หลงิ หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลา
เร่ืองราวชีวประวติัของทานทัง้สองแตยงัมีขาวของเคร่ืองใช เส้ือผา รถยนตกันกระสุน



 

 

ประจําตําแหนงที่จดัแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟง
เร่ืองราวทางประวติัศาสตรไปพรอมกบัส่ิงเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณช้ัน 
4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธบิดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.
จะมกีารจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดีตอทานอดีต
ประธานาธบิดีเจียงไคเช็ค  

ใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินตงิ ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สดุของไตหวัน
เลยก็วาได หากเปรียบเทียบกบัเมอืงไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลกีคื็อเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทัง้เสื้อผาและรองเทากี่ฬา
ยี่หอตาง ๆ ยงัมีสินคายี่หอทองถิน่ใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว 
ยังมรีานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลอืกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกบั
เมนู น้ําแขง็ใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึง่ตนตาํรับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติง
น่ีเอง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(เมนูพระกระโดดกําแพง) 
ที่พัก Eastern Hotel & Resorts Yangmeiหรือเทียบเทา 

**แชน้ําแรสไตลไตหวนัแบบสวนตัวภายในหองพัก** 

วันที่ 5 
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น-อทุยานแหงชาติเยหลิ่ว -วดัหลงซาน (ขอพรความรกั)-ราน
คอสเมตคิ- ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 
(TG635 20.10-23.00) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ทานสู  หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิว่เฟم�นทานจะได

เห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศชิง  ในอดีตที่จิว่เฟم�นเปน
แหลงเหมืองทองที่มช่ืีอเสียงต้ังแตสมัยกษตัริยกวงสวี ้  สมัยราชวงศชิง มนัีกขุดทอง
จํานวนมากพากันมาขดุทองที่น่ี แตในยคุปจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานที่มกีาร
ขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเขาใจกัน



 

 

งายๆ คอืหมูบาน OTOP ของไตหวันน่ันเองและที่น่ียัง
มีโลเกช่ันความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลกัษณ
เฉพาะตวัจนไดรับคัดเลือกเปนสถานทีถ่ายทาํซีร่ีย
เกาหลี ซร่ีียไตหวันและการตูนแอนิเมช่ันของญี่ปุ�นที่
ฉายทัว่โลกอยางเร่ือง SPIRITED AWAY  ทาํใหผูคน
ทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟم�นจาก
การตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหง
หน่ึงของไตหวัน *** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไปหมูบานจิว่เฟم�นตรงกับวันเสารและ
อาทติยจะตองเปล่ียนรถเปนรถเมลแบบทองถิน่ขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิม่ประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***   
นําทานเดินทางสู อทุยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของ
เกาะไตหวัน มีลกัษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม
ทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆที่
นาต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสียงโดงดังไปทัว่โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ซีฟู�ดสไตลไตหวัน) 
 วัดหลงซานซื่อ หรือ “วดัมังกรภูเขา” เปนวดัเกาแกที่สรางขึน้ในป ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือ

ไดวาเปนวดัพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมงักรและเหลาเทพ
เจาที่ไดสรางไวอยางวิจติรงดงามโดยชางฝมอืที่หาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทัว่ทกุมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานที่
ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่น่ีกับองคเทพเจาแหง
ความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถงึคู
แท มีช่ือเสียงโดงดังมากของไตหวัน 



 

 

  
นําทานชอปปم�ง รานเครื่องสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือ
ดังของไตหวนั มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซือ้เปนของฝากแกคนทางบานได  

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
20.10 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาตขิองไตหวนั 

อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 
TG635 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 

23.00 น. เดินทางกลับถงึสนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
อัตราคาบริการ : Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

อาลีซัน 5 วัน 4 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 12-16 ก.พ. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 
วันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 
วันที่ 04-08 มี.ค. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 
วันที่ 18-22 มี.ค. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 
วันที่ 25-29 มี.ค. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน 

 



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถรวม 1,000 เหรียญ/
ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกบัการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทัว่ไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล คือ รานชาอูหลง , ราน 
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซึง่จําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา
รานรฐับาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลกั ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวนั  หรือหากทานตองการ
แยกตวัออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรฐับาล  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตตดิตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรต
ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วนั ขึ้นไปกอนการเดนิทาง และตองมี
หนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับดิา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไม
ครบจาํนวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั

ฯเพื่อเช็ควากรุปมกีารคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม
รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรเต็มจาํนวน  ในกรณีทีค่าทวัรราคาต่ํากวา 10,000 บาท  



 

 

    3.3 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง **30 วันกอน
เดินทางสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 

4.  การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
**45 วันสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ
คาใชจายทัง้หมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน 
บางสายการบินมกีารการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามดัจําที่พกั รวมถงึ
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือ คาทวัร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษทัทาํธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลกูคาเดนิ
ทางเขาเมืองไตหวนัโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลกูคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตาม

รายการทวัรขางตน 
 กรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันทีน่ั่งจากช้ันประหยดัเปน

ช้ันธุรกิจ กรุณาติดตอเจาหนาที ่
2.  คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษทัจะมีการจัด
หองพักใหเปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวในรายการทวัรขางตน 
4.  เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเงือ่นไขของแตละสายการบินทีม่กีารเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวซีาใหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน 
ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสีย
คาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, 
คาโทรศัพท, คาซกัรีดฯลฯ 

3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัว
เคร่ืองบิน 



 

 

4. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีาร

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผดิ
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ 
จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวนัใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมอืง เพื่อเปนการ
ยืนยันวามคุีณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและ
เอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะจดัเตรียมใหกับลูกทวัร แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมอืงไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พาํนักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพททีติ่ดตอไดระหวางทีพ่ํานักในเมอืงไตหวัน (เชน 
คน รูจกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 



 

 

คุณสมบตัิการเขาเมืองไตหวัน (สําหรบักรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนส่ิงทีข่ัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมปีระวติัการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถกูปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมอืง 

 


