
 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | ขอพรความรกัวดัหลงซาน | ช็อปป้ิงซีเหมินติง  
อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน | แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั แบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

 
 

 

 

 

เดินทาง กุมภาพันธ-์กันยายน 2563  

Promotion Taipei  
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 2. หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั๋ง – วดัเหวินหวู่ – ไทเป – รา้นคอสเมตคิ – ชอ้ปป้ิงซเีหมินตงิ 
วนัท่ี 3. ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อทุยานแห่งชาติเย๋หล่ิว – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมคา่ขึน้ตกึชัน้89) – ตลาดซื่อหลิน
ไนทม์ารเ์ก็ต – แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 
วนัท่ี 4. Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน (ขอพรความรกั) – ไตห้วนั (สนามบิน
เถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CI837: 23.20-02.20+1) 

เร่ิมเพยีง 14,888.- 



 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร ์S  สายการบินไชน่า แอรไ์ลน์ รวมน า้หนักกระเป๋า 30 
กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ CI838  (มีอาหาร
และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน   เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกใน
การนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) หลงัจากท่านไดผ่้านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

กลางวนั รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดื่ม) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไถจง น าท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งใน

ยคุสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางลีภ้ยัมารวมตวัที่ไตห้วนั เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจาก
กนัไป ต่อมามีโครงการรือ้หมู่บา้นแห่งนีแ้ละสรา้งเป็นเมืองใหม่แต่ ในระหว่างที่ท  าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คณุปู่
หวง หย่ง ฟู่  ตดัสินใจวาดภาพและระบายสีแนวก าแพง และตวับา้น นยัว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท้ี่ ภาพวาดบน
ก าแพงและตวับา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสนัท่ีสดใสเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสือ ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้บัการ
กล่าวขานในวงกวา้ง 

 
น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยี่หอ้แบรนดร์ะดบักลาง 
รา้นเครื่องส าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถิ่นของไตห้วนัเอง ใหท้่านไดเ้ลือก
แวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้ังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหาร
ทอ้งถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจรงิจงัแหล่งใหญ่ที่สดุของไถจงอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทยีบเท่า 



 

วันที่ 2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเห
วินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วนั ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ์ครึง่ล่างเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วที่ก าลงัประกบกันอยู่และ
ยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรบัพลงัมังกรที่สมบูรณท์ี่สดุของไตห้วัน  น าท่านนั่งเรือ
ยอรช์แบบส่วนตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจั๋ง ที่อญัเชิญมาจากชมพูทวีปและยงัเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวยที่สดุของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา   
จากนัน้น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัดิ์สิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความ
ซื่อสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ล่าสดุหรือที่เรารูจ้กักันในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดา้นความรกัที่วัด
หลงซันไทเป วัดนีถื้อว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจ้าส าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรา รถนาที่วัดนี ้ส่ิงที่
น่าสนใจยงัไม่หมดแค่นีย้งัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลล่ารไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัให้
ท่านไดถ้่ายรูปคู่อีก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านเคร่ืองส าอางค ์COSMETIC 

SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางชื่อดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได้  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดสิ์นคา้ทัง้เสือ้ผา้
และรองเท้าก่ีฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินคา้ยี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซือ้ แต่ที่นี่ ไม่ไดม้ีแค่สินคา้ช้อปป้ิงอย่างเดียว ยังมีรา้นอาหาร
เยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้บัเมน ูน า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่ง
ตน้ต ารบัของเมนนูีอ้ยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพ่กั ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทยีบเท่า 

 
 



 

วันที ่3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน89) – ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต – แช่น ้าแร่สไตลไ์ต้หวันแบบ
ส่วนตัวภายในห้องพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่า

ไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมยื่น

ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตวัของเปลือกโลก  ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะ
ต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ดสไตลไ์ต้หวัน) 
 ท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัที่

สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์ิง  ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตัง้แต่สมยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์ิง มีนัก
ขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ี่หมู่บา้นจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บา้นที่มีการขายของพืน้เมือง ทั้งขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและที่นี่ยงัมีโลเคชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอ
นิเมชั่นของญ่ีปุ่ นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินจาก
การต์นูเรื่องนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทิตยจ์ะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบ
ท้องถ่ินขึ้นและลงเหมือนคนท้องถ่ิน ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การน่ัง
รถเมลข์องไต้หวัน *** 
เดินทางกลบัไทเป น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ตกึไทเป 101 ที่ปัจจบุนัถือว่าเป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่
มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายงัไม่ถึงไตห้วนั  โครงสรา้งของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของ
ไตห้วนั เพราะตึกแห่งนีต้ึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตนัที่ช่วยถ่วงสมดุล
ของตวัตกึไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที่สดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยงัคงความเป็น
ที่ 1 ของไวไ้ดค้ือลิฟตท์ี่เรว็ที่สดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD)  



 

 
น าท่านช้อปป้ิง ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มี
รา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถิ่นเลยทีเดียว และยงัมีสินคา้พืน้เมือง สินคา้แฟชั่น
วยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ต่าง ๆ ท่ีใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพ่กั EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทยีบเท่า 

** พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการอาบน ้าแร่ แบบบรรยากาศส่วนตวัภายในหอ้งพกั** 

วันที ่4 
Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัด
หลงซาน(ขอพรความรัก) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูมิ) (CI837 : 23.20-02.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชอ้ปป้ิง ร้าน Germanium ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแรก่อ้นธาตุเจอมาเนี่ยม 

ที่มีคณุสมบตัิ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน า้ลกึที่
เป็นอญัมณีล า้ค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีที่ในโลก  
น าท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเล
ซีฟู้ดคลา้ยของญ่ีปนุแต่ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคา้หลากหลาย
ใหเ้ลือกชิมหรือเลือกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั  
จากนัน้น าท่านช็อปป้ิงสินคา้ที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ในราคาโปรโมชั่นท่ีจะท าใหท้่าน
ไดส่้วนลดมากมาย สินคา้แนะน า ! เซ็ทชุดน า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ี่หอ้ต่าง ๆ มีใหเ้ลือกมากมายและที่
ส  าคญัท่านไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลือกซือ้ในดิวตีฟ้รีและราคาถกูกว่าเมืองไทยแน่นอน  คอนเฟิรม์ !  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สรา้งขึน้เพื่อร  าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้ง

แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส  าคัญคือห้อง
แกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน



 
เจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ 
รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเ รื่องราวทาง
ประวัติศาสตรไ์ปพรอ้มกับส่ิงเหล่านี ้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส  าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปล่ียนเวรของเหล่าหทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีต่อท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซานซ่ือ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้่าเป็นวดัพทุธท่ีเกา่แกท่ี่สดุในไตห้วนัก็
ว่าได ้ภายในวัดแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและ
เหล่าเทพเจา้ที่ไดส้รา้งไวอ้ย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาไดย้ากในปัจจบุนั  ในแต่ละวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุ
โลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการขอพรเรื่องความรกั ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรกัขอไดท้ี่นี่กบัองค์
เทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่าจนัทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรกั” ซงึเป็นสญัลกัษณท์ี่แสดงออกถึงคู่แท ้มีชื่อเสียงโด่งดงัมากของ
ไตห้วนั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไตห้วนั 
23.20 น. เดินทางกลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ CI837 

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คนื 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ 13-16 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 20-23 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 05-08 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 19-22 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 16-19 เม.ย. 63 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 4,500.- 

วนัที่ 19-22เม.ย. 63 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 4,500.- 

วนัที่ 23-26 เม.ย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 63 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 5,500.- 

วนัที่ 07-10 พ.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 



 

วนัที่ 10-13 พ.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 14-17 พ.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 21-24 พ.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 24-27 พ.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 28-31 พ.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 04-07 มิ.ย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 07-10 มิ.ย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 11-14 มิ.ย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 14-17 มิ.ย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 18-21 มิ.ย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 02-05 ก.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 05-08 ก.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 09-12 ก.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 12-15 ก.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 16-19 ก.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 19-22 ก.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 23-26 ก.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 26-29 ก.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 30 ก.ค.-02 ส.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 02-05 ส.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 06-09 ส.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 09-12 ส.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 13-16 ส.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 16-19 ส.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 20-23 ส.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 27-30 ส.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 30 ส.ค.-02 ก.ย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 03-06 ก.ย.63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 



 

วนัที่ 06-09 ก.ย.63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 10-13 ก.ย.63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 13-16 ก.ย.63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 17-20 ก.ย.63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 20-23 ก.ย.63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 24-27 ก.ย.63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที่ 27-30 ก.ย.63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 
 

 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธส์นิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัรจึ์งเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่ว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไตห้วนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันทีมี่การลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  ในกรณีที่ค่าทวัรร์าคาต ่ากว่า 10,000 บาท  



 
    3.3 กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  

**30 วนัก่อนเดินทางส าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่** 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
**45 วนัส าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่** 
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตี
มดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ที่ 
2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป 
** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรมั] ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

การบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 



 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย 

ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกนิ 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้
วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
3. ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไตห้วนั /ทรปิ /ท่าน 

 

หมายเหต ุ
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าเมืองไตห้วนัใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรือ่งที่พกัทางบรษิัทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 



 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไตห้วนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะ

สัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตักิารถกูส่งตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. ส่ิงที่ยืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั 


