
 

 

รหัสทัวร B2B2000445 

ทัวรไตหวัน วันหยุดสดุขีด 5 วัน 4 คืน (TG) 

เลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นัง่รถไฟโบราณอาลีซัน - ขอพรความรักวัดหลงซาน - ชอปปم�งซี
เหมินติง - หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG632 08.15-12.45)–สนามบินเถาหยวน–
เดินทางเมืองเจียอี–้หมูบานไมฮิโนกิ 

05.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาเตอร C สายการบิน THAI 
AIRWAYS รวมนํ้าหนักกระเป�า 20 กิโลกรมัโดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรบัและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได] 

08.15 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ 
TG632  (มีอาหารและเครื่องดื่มบรกิารบนเครื่อง) 

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรงุไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เครื่องดื่ม) 
 จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองเจียอี้ นําทานเท่ียวชม หมูบานไมฮโินกิ 

เปนหมูบานจําลองแบบญี่ปุ�นดั้งเดมิเนื่องจากเมืองเจียอ้ีนี้เปนเมืองที่ตั้งของอุทยาน
อาหลี่ซันที่ในยุคสมัยญี่ปุ�นปกครองไตหวันใชเมืองนี้เปนสถานที่อยูอาศัยของเหลา
ทหารญี่ปุ�นและในอดีตมีการสรางทางรถไฟจากเมืองเจียอ้ีขึ้นสูภูเขาอาหลี่ซันเพื่อใช
ลําเลียงไมสนพันปของไตหวันลงมายังพื้นลาง ทําใหเมืองเจียอ้ียังคงมีกลิ่นอาย
วัฒนธรรมของญี่ปุ�นหลงเหลืออยูบาง ภายในจะเปนรานคาขายของสไตลญี่ปุ�น 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG632 08.15-12.45 )–สนามบินเถาหยวน–เดินทาง
เมืองเจียอ้ี–หมูบานไมฮิโนก ิ
วันที่ 2. อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป�าสนพันป-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 
วันที่ 3. เดินทางเมืองหนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วดัพระถังซมัจั๋ง-วัดเหวนิหวู-เดินทาง
เมืองไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-ตลาดซือ่หลินไนทมารเก็ต 
วันที่ 4. Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตกึชั้น89)-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - ชอป
ปم�งซีเหมินติง-แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบ 
            สวนตวัภายในหองพัก 

วันที่ 5. หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น-วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-รานคอสเมติค-GLORIA OUTLET- 
ไตหวัน (สนามบนิเถาหยวน)-กรงุเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG635 20.05-22.50) 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 
อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป�าสนพันป-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาด
กลางคืน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติอาหลี่

ซัน ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลกวา 
2,200 เมตร (ใชเวลานั่งรถขึ้นเขาประมาณ 
1.5-2 ชม.) ระหวางทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไป
เรื่อยๆ ทานจะไดชมววิภูเขาสูงเรียงรายกัน
ไตตัวกันสลับกับกอนเมฆเปนววิที่นาตื่นตา
ตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหลี่ซัน 
เปนอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง
โดงดงัมากของไตหวัน นําทานเดินชมป�าสน
พันปเปนลักษณะทางเดินขึ้นลงไลระดบัแบบข้ันบันไดสลับทางราบสองขางทางเปนป�า
สนพันปลอมรอบเปนบริเวณกวาง ป�าสนแหงนี้มีอายุมากกวา 100 ป ทานจะถายรปู
รอบๆ พรอมกบัเดินชวิกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนไดอยางเต็มที่ จากนั้น นาํทาน
นั่งรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาหล่ีซันที่ญี่ปุ�นมกีารสรางขึ้นตั้งแต คศ.1912 ใน
สมัยที่ยังปกครองไตหวัน เพ่ือใชเปนเสนทางลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาหลี่ซันลง
มายังพื้นท่ีดานลาง เสนทางรถไฟสายนี้สูงเปนอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเปนอันดับ 
2 ของเอเชีย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองสําคัญทางภาคกลาง นําทานชอปปم�ง 

ตลาดกลางคืน ที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภทท้ังแบบแผงลอย
และรานยี่หอแบรนดระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอ
ตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 
รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไม
ตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงนี้ยังเปนตลาดทีร่วบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลน
หรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL  หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 
เดินทางเมืองหนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเห
วินหวู-เดินทางเมืองไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสูทะเล นํา

ทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ที่ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมอง
จากมุมสูงทะเลสาบแหงนี้จะมีรปูรางครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลางเหมือน
พระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมมีังกรลอมรอบ 
พื้นท่ีบริเวณนี้ถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน  

นําทานนั่งเรือยอรชแบบสวนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ
แหงนี้ จากนั้นนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจัง๋ ที่
อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะได
ถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา  จากนั้นนําทานกราบไหวสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจา
แหงความซื่อสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม 
“เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดานความรักที่วัดหลงซันไทเป วัดนีถ้ือวาเปนจุดศูนย
รวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรไดครบทุกความปรารถนาท่ีวัดนี้ สิ่งที่
นาสนใจยังไมหมดแคนีย้ังมีสิงโตหินออน 2 ตวั ที่ตั้งอยูหนาวัด ซึ่งมมีูลคาตัวละ 1 
ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรปูคูอีก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 



 

 

 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน ถึงไทเปนํา
ทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน
เปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบาน
หรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) นําทานชอปปم�ง ตลาด
ซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในดานอาหารทองถิ่นของ
ไตหวัน มรีานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล
ทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคาพื้นเมือง สนิคาแฟชั่นวัยรุน  รานรองเทากีฬายี่หอ
ตาง ๆ ที่ใหได 
ชอปปم�งกันแบบจุใจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก ORANGE HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 
Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ ้นตึกชั ้น89)-อนุสรณสถาน
เจียงไคเช็ค -ชอปปم�งซีเหมินติง-แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชอปปم�ง ราน Germanium ที่ขึ้นชือ่เรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่

ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มคีุณสมบตัิ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น 
เพ่ิมความกระปรี้กระเปรา และคลาย 
ความเครียด รวมถงึปะการังแดง ปะการังนํ้าลึก
ที่เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีหายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก  
นําทานถายรูปคูกับ ตกึไทเป 101 ที่ปจจุบันถือ
วาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมา
ไตหวันแลวไมมีรปูคูกบัตึกไทเป 101 นั่น
แปลวา ทานมายังไมถงึไตหวัน ! .. โครงสราง
ของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางดาน
วิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงนี้ตึกทีม่ีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคาร
มีลูกตุมขนาดใหญหนกักวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 
ยังคงความเปนที่ 1 ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคาขึ้นลิฟทท่ีเร็วที่สุดใน
โลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD )   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกี้สไตลไตหวัน 1 
เซ็ท/ทาน 



 

 

 ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสรจ็ในป พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 
แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคญัคือหองแกลลอรี่
รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง 
เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงนั่นเอง ภายในหองนี้ไมไดมีแครปูภาพเทานั้นที่เลา
เรื่องราวชีวประวตัิของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เส้ือผา รถยนตกนักระสุนป
ระจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟง
เรื่องราวทางประวตัิศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลานี้ และอีกหนึ่งสวนที่สําคัญคือบริเวณ
ชั้น 4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และในทุก ๆ 1 
ชม. จะมกีารจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทาร ที่แสดงความเคารพและภักดีตอทาน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

 
 ใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนยิมที่สุดของ
ไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หาก
เปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้ง
เส้ือผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่นี่ไมไดมีแค
สินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน 
แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตน
ตํารับของเมนูนี้อยูที่ซีเหมินติงนี่เอง 

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

**แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก** 
 

 



 

 

 

วันที่ 5 
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น-วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-รานคอสเมติค-GLORIA 
OUTLET- ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG635  
20.05-22.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ทานสู  หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิ่วเฟم�นทานจะได

เห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่
สรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง  ในอดตีที่จิ่ว
เฟم�นเปนแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
ตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศ
ชิง มีนักขดุทองจํานวนมากพากันมาขุด
ทองที่นี่ แตในยุคปจจบุันนี้ที่หมูบานจิ่ว
เฟم�นเปนหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง 
ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝาก
แบบพื้นเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ 
คือหมูบาน OTOP ของไตหวันนั่นเอง
และที่นี่ยังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับ
คัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีรี่ยเกาหลี ซีรี่ยไตหวันและการตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ�นที่
ฉายทั่วโลกอยางเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงาม
ของหมูบานจิ่วเฟم�นจากการตูนเรื่องนี้และกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมา
เช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหนึ่งของไตหวัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมูบาน
จิ่วเฟم�นตรงกบัวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลง
เหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณ
การนั่งรถเมลของไตหวัน ***   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยว หลง เปา) 
 วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวดัเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึง่

ถือไดวาเปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงนี้เตม็ไปดวยรปูแบบ
ของประตมิากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณตี  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและ
เหลาเทพเจาท่ีไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน  ในแต
ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับ
ทานที่ตองการขอพรเรื่องความรกั ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่นี่กับองคเทพ
เจาแหงความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสญัลักษณที่



 

 

แสดงออกถึงคูแท มีชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน นําทานชอปปم�ง ราน
เคร่ืองสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของไตหวัน 
มากมายหลายแบรนด ท่ีทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได เดินทางสูเมือง
เถาหยวนเพ่ือชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ MITSUI OUTLET MALL  เปน OUT 
LET MALL ขนาดใหญ สวนใหญจะเปนแบรนดที่เหลานักชอปปم�งรูจักกันอยูแลว เชน 
Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph 
Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีก
มากมาย ดวยราคาสินคาท่ีถูกกวาราคาตลาดทั่วไปกวา 35% – 70% 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 

20.05 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูกรงุเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบิน
ที่ TG635 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 

22.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบนินานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ : ไตหวันวันหยุดสุดขีด 5 วัน 4 คืน บินสายการบินไทย(TG)  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 13-17 เมษายน 
63 

28,999.- 28,999.- 28,999.- 28,999.- 6,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน  ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง **30 วันกอนเดินทาง

สําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 
4.  การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด **45 
วันสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 
บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง 
ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตอง



 

 

ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมดั
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้น

ธุรกิจ กรุณาติดตอเจาหนาที ่
2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพักให
เปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค าประกันอุบัติเหต ุค ุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื ่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถา
กรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
เพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ

ขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถกูปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบนิและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 
คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


