
 

 

รหัสทัวร B2B2000644 
ทัวรไตหวัน Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน  
5 วัน 4 คืน (TG) 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ช็อปปم�งซีเหมินติง | อุทยานแหงชาติเย
หลิ่ว | หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น | แชนํ้าแรสไตลไตหวัน แบบสวนตัวภายในหองพัก 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG634 07.25-11.55)–สนามบินเถา
หยวน–เดินทางเมืองเจียอี้–หมูบานไมฮิโนกิ 

 

04.30 น. 
 
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาเตอร C สายการบิน 
THAI AIRWAYS รวมนํ้าหนักกระเป�า 20 กิโลกรมัโดยมีเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษ
จับปรบัได] 

07.25 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบิน
ที่ TG634  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรงุไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของ
ทานเปนเวลาทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เครื่องดื่ม) 
 จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองเจียอี้ นําทานเท่ียวชม หมูบานไมฮโินกิ 

เปนหมูบานจําลองแบบญี่ปุ�นดั้งเดมิเนื่องจากเมืองเจียอ้ีนี้เปนเมืองที่ตั้งของอุทยาน
อาหลี่ซันที่ในยุคสมัยญี่ปุ�นปกครองไตหวันใชเมืองนี้เปนสถานที่อยูอาศัยของเหลา
ทหารญี่ปุ�นและในอดีตมีการสรางทางรถไฟจากเมืองเจียอ้ีขึ้นสูภูเขาอาหลี่ซันเพื่อ
ใชลําเลียงไมสนพันปของไตหวันลงมายังพื้นลาง ทําใหเมืองเจียอ้ียังคงมกีลิ่นอาย

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG634 07.25-11.55)–สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองเจยีอี �–หมู่บา้นไมฮ้ิโนก ิ

วนัที� �. อทุยานอาหลี�ซนั-ชมป่าสนพนัปี-นั�งรถไฟโบราณอาหลี�ซนั-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 

วนัที� �. เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจั�ง-วดัเหวินหวู-่เดินทางเมืองไทเป-ชอ้ปปิ�งเคก้พายสบัปะรด-ตลาด

ซื�อหลินไนทม์ารเ์กต็ 

วนัที� �. Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ �นตกึชั�น89)-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค ชอ้ปปิ�งซีเหมินติง-แช่นํ�าแรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบ 

            ส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

วนัที� �. หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น-อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ�ว -วดัหลงซาน (ขอพรความรกั)-รา้นคอสเมตคิ- ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ  

           (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG635 20.10-23.00) 



 

 

วัฒนธรรมของญี่ปุ�นหลงเหลืออยูบาง ภายในจะเปนรานคาขายของสไตลญี่ปุ�น 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 

 

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

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติอาหลีซ่ัน ที่มีความ
สูงจากระดบันํ้าทะเลกวา 2,200 เมตร (ใชเวลานั่งรถขึ้น
เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวางทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไป
เรื่อยๆ ทานจะไดชมววิภูเขาสูงเรียงรายกันไตตัวกันสลับ
กับกอนเมฆเปนวิวที่นาตื่นตาตื่นใจยิง่นัก เดินทางเขาสู
อุทยานอาหลี่ซัน เปนอุทยานที่มีความสวยงามและมี
ชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน นําทานเดินชมป�าสนพันป
เปนลักษณะทางเดินขึ้นลงไลระดับแบบขั้นบนัไดสลับทาง
ราบสองขางทางเปนป�าสนพันปลอมรอบเปนบริเวณกวาง ป�าสนแหงนี้มีอายุ
มากกวา 100 ป ทานจะถายรูปรอบๆ พรอมกับเดินชิวกบัอากาศเย็นสบายสูด
โอโซนไดอยางเต็มที่ จากนั้น นาํทานนั่งรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาหลี่ซัน
ที่ญี่ปุ�นมกีารสรางขึ้นตัง้แต คศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไตหวัน เพ่ือใชเปน
เสนทางลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นท่ีดานลาง เสนทางรถไฟ
สายนี้สูงเปนอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเปนอันดับ 2 ของเอเชีย 
**เดินทางชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม มีโอกาศไดชมดอกซากุระ แตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและปจจัยตางๆ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองสําคัญทางภาคกลาง นําทานช

อปปم�ง ตลาดกลางคนื ที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภทท้ัง
แบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดบักลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น ราน



 

 

รองเทากีฬายี่หอตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง 
รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากทานใด
ไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงนี้ยังเปนตลาดที่รวบรวมอาหาร
ทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก CU HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 
เดินทางเมืองหนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจ๋ัง-วัด
เหวินหวู-เดินทางเมืองไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนท
มารเก็ต 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสูทะเล 
นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึง่เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถงึ 33 
กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงนี้จะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย 
ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเส้ียวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดี
มีมังกรลอมรอบ พื้นท่ีบริเวณนี้ถือวาเปนจดุรบัพลังมังกรที่สมบรูณที่สุดของ
ไตหวัน   นําทานนั่งเรอืยอรชแบบสวนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ 
ทะเลสาบแหงนี้ 



 

 

จากนั้นนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถงัซัมจั๋ง ที่
อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะได
ถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา  จากนั้นนําทานกราบไหวสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู 
เทพเจาแหงความซื่อสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรอืท่ีเรารูจักกัน
ในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดานความรกัที่วัดหลงซันไทเป วัดนีถ้ือวา
เปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรไดครบทุกความ
ปรารถนาท่ีวัดนี้ สิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคนี้ยงัมีสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูหนา
วัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรปูคู
อีก 

 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 

 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน ถึง
ไทเปนําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณ
ของไตหวันเปรียบเสมอืนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝาก
แกคนทางบานหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) นํา
ทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ใน
ดานอาหารทองถิ่นของไตหวัน มรีานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทาน



 

 

เลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคาพื้นเมือง สนิคาแฟชั่น
วัยรุน  รานรองเทากีฬายี่หอตาง ๆ ที่ใหได 
ชอปปم�งกันแบบจุใจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก ORANGE HOTEL  หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 
Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณสถาน
เจียงไคเช็ค ชอปปم�งซีเหมินติง-แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายใน
หองพัก 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ชอปปم�ง ราน Germanium ที่ขึ้นชือ่เรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่
ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มคีุณสมบตัิ ทําใหเลือดลมเดิน
ดีขึ้น เพ่ิมความกระปรีก้ระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง 
ปะการังนํ้าลึกที่เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีหายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก  นําทานถายรูปคู
กับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถอืวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมา
ไตหวันแลวไมมีรปูคูกบัตึกไทเป 101 นั่นแปลวา ทานมายังไมถงึไตหวัน ! .. 
โครงสรางของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึก
แหงนี้ตึกที่มีความสูงถงึ 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 
660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตกึไว และชวยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยงัคงความเปนที่ 1 
ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคาขึ้นลิฟทท่ีเร็วที่สุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชม
วิวชั้น 89 ราคา 600 NTD )   

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

 ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ี
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญ



 

 

คือหองแกลลอรี่รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึง
รูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงนั่นเอง ภายใน
หองนี้ไมไดมีแครูปภาพเทานั้นที่เลาเรื่องราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาว
ของเครื่องใช เส้ือผา รถยนตกนักระสุนประจาํตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจ
ใหทานไดเลือกชมเลือกถายรปูพรอมฟงเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไปพรอมกบัสิ่ง
เหลานี้ และอีกหนึ่งสวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของ
ทานอดีตประธานาธิบดเีจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวการเปลี่ยน
เวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค  
 

 
ใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนยิมที่สุดของ
ไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หาก
เปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้ง
เส้ือผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่นี่ไมได
มีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยงัมรีานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือก
รับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบ
เกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูนี้อยูที่ซีเหมินติงนี่เอง 

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

**แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก** 



 

 

วันที่ 5 
หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น-อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว -วัดหลงซาน (ขอพรความ
รัก)-รานคอสเมติค- ไตหวัน (สนามบนิเถาหยวน)-กรุงเทพ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (TG635 20.10-23.00) 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ทานสู  หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิ่วเฟم�นทาน
จะไดเห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง  ในอดีตที่
จิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศชิง 
มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แตในยุคปจจุบนันี้ที่หมูบานจิ่วเฟم�น
เปนหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบ
พื้นเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันนั่นเองและท่ีนี่ยัง
มีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวจนไดรบัคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีรี่ย
เกาหลี ซีรี่ยไตหวันและการตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ�นที่
ฉายทั่วโลกอยางเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําให
ผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่ว
เฟم�นจากการตูนเรื่องนีแ้ละกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือ
ถายรูปอีกแหงหนึ่งของไตหวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�น
ตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลง
เหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิม
ประสบการณการนั่งรถเมลของไตหวัน ***   
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุด
ของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้า
ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลอืกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปน
รูปรางลกัษณะตางๆท่ีนาตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชิน ีซึ่งมี
ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู�ดสไตลไตหวัน) 
 วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวดัเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 



 

 

ซึ่งถือไดวาเปนวดัพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวดัแหงนี้เต็มไปดวย
รูปแบบของประติมากรรมและสถาปตยกรรมท่ีประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลาย
มังกรและเหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากใน
ปจจุบัน  ในแตละวันกจ็ะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม
ขาดสายและ สําหรับทานที่ตองการขอพรเรื่องความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความ
รักขอไดที่นี่กับองคเทพเจาแหงความรกัหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” 
ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มีชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน 
 

 
 
นําทานชอปปم�ง รานเคร่ืองสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอาง
ชื่อดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทาง
บานได  

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของ
ไตหวัน 

20.10 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูกรงุเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS 
เท่ียวบินที่ TG635 (มอีาหารบริการบนเครื่อง) 

23.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบนินานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ : Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 
อาลีซัน 5 วนั 4 คืน 

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 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 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ทาน/

ทริปหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวนัรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพนัธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรฐับาล คือ รานชาอูหลง , ราน 
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวนั  หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 



 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาํพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 
2 หนา 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพ่ือเช็ควากรุปมกีารคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน  ในกรณทีี่คาทัวรราคาตํ่ากวา 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 ไมนับวนัเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 
บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมกีารการันตีมัดจําท่ีนั่งกับสายการบินและคามดัจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบิน



 

 

พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธรุกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนนุใหลูกคาเดิน
ทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง 
ทั้งไทยและไตหวัน ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานัน้ ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิน้** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่นั่งจากชัน้ประหยัดเปนชั้น

ธุรกิจ กรุณาตดิตอเจาหนาที่ 
2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 

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

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

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเกบ็ 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดนิทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

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

ลานบาท] 
 ความครอบคลมุผูเอาประกันทีม่ีอายุนอยกวา 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
กรณีทางรัฐบาลไตหวนัประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
เพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 

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

 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั

ขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เนื่องจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนดัหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะส้ันในเมือง
ไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ 
อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามี
คุณสมบัติในการเขา เมอืงไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนญุาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบรษิัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกอง
ตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานกัในเมือง

ไตหวัน  (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวนั (เชน คน 

รูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 



 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถกูปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 


