
 

 

รหัสทัวร B2B2000659 

ทัวรไตหวัน TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
ฟารมแกะชิงจ้ิง 6 วัน 4 คืน (BR) 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟารมแกะชิงจิ้ง  
ช็อปปم�งซีเหมินติง  | อทุยานเยหล่ิว | หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น | เส่ียวหลงเปาราน  Din Tai Fong  
ตามรอยรวีิวชาบูหมาลา XIN MALA | แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

 
23.00 น. 

 
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร R สายการบิน EVA 
(BR) รวมนํ้าหนักกระเป�า 30 กิโลกรมัโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
[สําคัญมาก!!  ไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูป
เขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 
 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถา
หยวน  – หนานโถว - ลองเรือทะเลสาบสุรยิันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – เจียอี้ 

 
01.45 น. 

 
ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินที่ BR206  
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

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

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เคร่ืองดื่ม) 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออก

สูทะเล ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของไตหวัน หรือเรียกวาสะดือของเกาะไตหวันก็ได  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมูิ 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระ

ถงัซมัจั�ง – เจียอี � 

วนัที� �. อาลีซาน – นั�งรถไฟโบราณ – รา้นชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 

วนัที� �. ฟารม์แกะชิงจิ �ง – ทางเดนิลอยฟ้าชิงจิ �ง – ไทเป – ซื�อหลินไนทม์าเกต็ 

วนัที� �. Germanium Power – รา้นพายสปัปะรด – ตกึ ���(ไม่รวมค่าขึ �นตกึ) – วดัหลงซาน – อนสุรสถานเจยีงเช็ค – ซีเหมินตงิ   

วนัที� 6. จิ�วเฟิ� น – เย่หลิ�ว –รา้นเครื�องสาํอางค ์– Gloria outlet – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR205 : 

20.45-23.30 น.) 



 

 

 

 
นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึง่เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถงึ 33 กิโลเมตร 
หากมองจากมมุสูงทะเลสาบแหงนี้จะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลาง
เหมือนพระจันทรเสี้ยวท่ีกําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกร
ลอมรอบ พื้นท่ีบริเวณนี้ถือวาเปนจุดรบัพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน   นําทาน
นั่งเรือยอรชแบบสวนตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้  
จากนั้นนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถงัซัมจั๋ง ที่อัญเชญิ
มาจากชมพูทวีปและยงัเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมมุสูงอีกดวย ทานจะไดถายรปูกับ
มุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา นาํทานเดินทางตอไปยัง เมืองเจียอี ้เมือง
คอนไปทางใตของไตหวัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – รานชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติอาหลีซ่ัน ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลกวา 
2,200 เมตร (ใชเวลานั่งรถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวางทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไป
เรื่อยๆ ทานจะไดชมววิภูเขาสูงเรียงรายกันไตตัวกันสลับกับกอนเมฆเปนวิวที่นาตื่นตา
ตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหลี่ซัน เปนอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง



 

 

โดงดงัมากของไตหวัน นําทานเดินชมป�าสนพันปเปนลักษณะทางเดนิขึ้นลงไลระดับ
แบบขั้นบันไดสลับทางราบสองขางทางเปนป�าสนพันปลอมรอบเปนบริเวณกวาง ป�า
สนแหงนี้มีอายุมากกวา 100 ป ทานจะถายรปูรอบๆพรอมกบัเดินชวิกับอากาศเย็น
สบายสูดโอโซนไดอยางเต็มที่ จากนั้น นําทานนั่งรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสาย
อาลีซันท่ีญี่ปุ�นมีการสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไตหวัน เพ่ือใชเปน
เสนทางลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นท่ีดานลาง เสนทางรถไฟสายนี้
สูงเปนอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเปนอันดบั 2 ของเอเชีย 

 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ระหวางทางนําทานแวะ ชิมชาอหูลง ขนานแทจากยอดเขาอาหลี่ซัน ซึ่งมชีาหลาย
ประเภทใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากได นาํทานเดินทางสู เมืองไถจง  เมืองใหญ
ทางภาคกลางของไตหวัน นําทานชอปปم�ง ตลาดไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนของเมือง
ไถจงมีสินคาหลากหลายประเภทท้ังแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดบักลาง ราน
เครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอ
ทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชม
ตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงนี้ยังเปน
ตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถ
จงอีกดวย 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 4 ฟารมแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ�าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลนิไนทมาเก็ต 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ฟารมแกะชิงจิ้ง (CingJing Farm) ใหทานไดสัมผสัธรรมชาติ, 
อากาศบริสุทธิ,์ ป�าเขียวชอุม, และเนินเขาสวยงาม ภายในฟารมมีการปลูกตนไมและ
ผลไมเมืองหนาวไวทั่วบริเวณ มีสวนดอกไมกึง่เขตรอนนานาพรรณ จนไดรับการขนาน
นามวา “สวิตเซอรแลนดแหงไตหวัน” เลยทีเดียว เนื่องดวยลักษณะของพื้นท่ีลาดชัน
บนเนินเขากวางสุดลูกหูลูกตา, แสงแดดออนๆ ใหความอบอุนตลอดวันและทะเลเมฆ
ขาวราวกับปุยฝ�ายและในบางวันอาจจะมีหมอกลงมาปกคุลมบริเวณโดยรอบที่รอให 
คุณเขาไปสัมผัสกับทัศนียภาพอันนาตื่นตาตื่นใจของที่นี ่Cingjing Skywalk อยูสูง
ประมาณ 1,700 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เปนจุดถายรูปและ
เดินชมววิเทือกเขาสีเขียวตัดกับทองฟ�าสีครามที่สวยงามจุดหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางกลับ เมืองไทเป จากนั้นนําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต  

เปนตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในดานอาหารทองถิ่นของไตหวัน มีรานอาหาร
มากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว และยัง
มีสินคาพื้นเมือง สินคาแฟชั่นวัยรุน  รานรองเทากีฬายี่หอตาง ๆ ที่ใหไดชอปปم�งกัน
แบบจุใจ 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก CU HOTEL หรือเทยีบเทา 

 

วันที่ 5 
Germanium Power – รานพายสัปปะรด – ตึก 101(ไมรวมคาขึ้นตึก) – วัด
หลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง   

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานแวะชอปปم�ง ราน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสรอยขอมือเพื่อสุขภาพ ที่
ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มคีุณสมบตัิ ทําใหเลือดลมเดินดี
ขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการัง
นํ้าลึกที่เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีหายากซึ่งมีอยูไมกีท่ี่ในโลก นําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ ราน
พายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติ
เลยก็วาไดแนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบานหรือเพ่ือนๆ (ขนมพาย
สับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบนั
ถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมรีูปคูกับตกึไทเป 101 
นั่นแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน ! .. โครงสรางของตึกนี้แสดงถึงความสามารถ
ทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงนี้ตึกที่มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ภายใน
ตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตกึไว และชวย
การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตตกึไทเป 
101 ยงัคงความเปนที่ 1 ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคาขึ้นลฟิทที่ชมวิว
ชั้น 89 ราคา 600 NTD) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เสี่ยวหลงเปารานดัง 
 

   



 

 

 จากนั้นนําทานสู วัดหลงซานซื่อ เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดวา
เปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันกว็าได ภายในวัดแหงนี้เต็มไปดวยรูปแบบของ
ประตมิากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณตี  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลา
เทพเจาท่ีไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวัน
ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทาน
ที่ตองการขอพรเรื่องความรัก ขอดายแดงเสรมิดวงความรักขอไดที่นีก่ับองคเทพเจา
แหงความรกัหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออก
ถึงคูแท มชีื่อเสียงโดงดงัมากของไตหวัน  
 

 
ชมอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชค็ 
ใชเวลาในการสรางถงึ 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 
แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคอืหองแกลลอรี่
รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม 
ซง เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงนั่นเอง ภายในหองนี้ไมไดมีแครูปภาพเทานั้นที่
เลาเรื่องราวชีวประวัตขิองทานทั้งสองแตยังมขีาวของเครื่องใช เส้ือผา รถยนตกัน
กระสุนประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูป
พรอมฟงเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลานี้ และอีกหนึ่งสวนที่สําคัญคือ
บริเวณชั้น 4 จดัแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและใน
ทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดี



 

 

ตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
ชอปปم�งยาน ซีเหมินตงิ ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได 
หากเปรียบเทียบกบัเมอืงไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีกค็ือ
เมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง 
ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่นี่ไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมี
รานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู 
นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารบัของเมนูนีอ้ยูท่ีซีเหมินติง
นี่เอง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร XIN MALA บฟุเฟตชาบูหมาลาไตหวัน ราน
ดังตามรีวิว 
 

 
 
ที่พัก 

 

NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเทา 
*** พิเศษ!! ใหทานผอนคลายความเมื่อยลาจากการเดินทางดวยการแชนํ้าแร 
แบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก *** 
 

วันที่ 6 
จิ่วเฟم�น – เยหลิ่ว –รานเคร่ืองสําอางค – Gloria outlet – ไตหวัน (สนามบินเถา
หยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.) 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานสู  หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ในอดีตที่จิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
ตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศชิง มนีักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทอง
ที่นี่ แตในยุคปจจบุันนีท้ี่หมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนม



 

 

พื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน 
OTOP ของไตหวันนั่นเองและท่ีนี่ยังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดนเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีรี่ยเกาหลี ซีรี่ยไตหวันและ
การตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ�นที่ฉายทั่วโลกอยางเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคน
ทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟم�นจากการตูนเรื่องนี้และกลายเปน
สถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเชค็อินหรือถายรูปอีกแหงหนึ่งของไตหวัน *** หมาย
เหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกบัวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยนรถ
เปนรถเมลแบบทองถิน่ขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบ
คนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการนั่งรถเมลของไตหวัน ***    
 

 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของ
เกาะไตหวัน มีลกัษณะพื้นท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเลและ
ลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ินา
ตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชิน ีซึ่งมชีื่อเสียงโดงดงัไปท่ัวโลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเยหลิ่ว 
 ทานแวะชม รานเครื่องสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของ

ไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได นํา
ทานสู เดินทางสูเมืองเถาหยวนเพื่อชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ GLORIA OUTLET 
เปน OUT LET MALL ขนาดใหญ มรีานคาทัง้หมด 285 ราน สวนใหญจะเปนแบ
รนดที่เหลานักชอปปم�งรูจักกันอยูแลว เชน Armani, Coach, Michael Kors, 
Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo 



 

 

Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และ
อื่นๆ อีกมากมาย ดวยราคาสินคาท่ีถูกกวาราคาตลาดทั่วไปกวา 35% – 70%เปน
แหลงรวม 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
20.45 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) 

โดยเท่ียวบินที่ BR205  (มีอาหารและเครื่องดื่มบรกิารบนเครื่อง) 
23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบนินานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
   

อัตราคาบริการ : TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ฟารมแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR 

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 30 ม.ค.-4 ก.พ. 
63 

23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

วันที่ 01-06 พ.ค. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

วันที่ 02-07 มิ.ย. 63 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 6,500.- 

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

 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 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 
6 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
หนึง่ 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.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กโิลกรัม] คาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเกบ็ 
6.  คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดนิทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 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 1,200 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  

 

 

 



 

 

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 บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 

คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


