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 ล่องเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | นัง่รถไฟโบราณอาลีซนั | พเิศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตกึ 
TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสดุหรูบนชัน้86 | ช็อปปิง้ซีเหมินติง  

 หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน | แช่นํา้แร่สไตล์ไต้หวนัแบบสว่นตวัภายในห้องพกั 

 
 

 
 
 
 
 
 

เดนิทางมกราคม-มิถุนายน 63 

ราคาแนะนําเพียง 20,999.- 

TAIWAN SIMPLE  
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน  



 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  
23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมนํา้หนกักระเป๋า 30 

กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
[สําคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้] 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่ว
เฟ่ิน – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปป้ิงซีเหมินติง-Germanium Power-อาบนํา้แร่
ภายในห้องพัก 

01.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมืองไต้หวนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบนิท่ี BR206  (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการ
บนเคร่ือง) 

06.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวนั  เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองดื่ม) 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมูบ้่านจ่ิวเฟ่ิน 

ไทเป–อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิง้ซเีหมินตงิ-Germanium Power-อาบนํา้แร่ภายในห้องพกั 

วนัท่ี 3. เดินทางเมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ถาน – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา – วดัพระถมัซมัจัง๋ – วดัเหวินหวู ่– เมืองเจียอี ้
วนัท่ี 4. อทุยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี – นัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 

วนัท่ี 5. เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตกึไทเป 101 ไมร่วมขึน้ชัน้ 89 – ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด – ร้านคอสเมตคิ –สนามบินเถาหยวน– 

กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR205 : 20.45-23.30) 

 



 
 

 

 นําทา่นสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจิ่วเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้  
สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจบุนันีท่ี้หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บ้านท่ีมี
การขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเข้าใจกนัง่ายๆ คือหมูบ้่าน 
OTOP ของไต้หวนันัน่เองและท่ีน่ียงัมีโลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนได้รับคดัเลือก
เป็นสถานท่ีถ่ายทําซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตนูแอนิเมชัน่ของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทัว่โลกอยา่งเร่ือง SPIRITED 
AWAY  ทําให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเท่ียว
ยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแหง่หนึง่ของไต้หวนั *** หมายเหต ุหากทริปเดนิทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน
ตรงกบัวนัเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปล่ียนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลงเหมือนคนท้องถ่ิน ท่านจะได้สมัผสั
บรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวนั *** จากนัน้เดนิทางเข้าสูเ่มืองไทเป 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุกีส้ไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน) 

 นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึน้เพ่ือรําลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไปด้วย 2 
สว่นท่ีสําคญัคือห้องแกลลอร่ีรูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ทา่นมาดาม 
ซง่ เมย่ หลิง หรือมาดามของทา่นเจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้มไ่ด้มีแครู่ปภาพเทา่นัน้ท่ีเลา่เร่ืองราวชีวประวตัขิอง
ทา่นทัง้สองแตย่งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์กนักระสนุประจําตําแหนง่ท่ีจดัแสดงไว้อยา่งน่าสนใจให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ไปพร้อมกบัสิ่งเหลา่นี ้และอีกหนึง่สว่นท่ีสําคญัคือ
บริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์
การเปล่ียนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ช้อปปิง้ยา่น ซี
เหมินตงิ ถือวา่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุของไต้หวนัเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามส
แควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและ
รองเท้าก่ีฬาย่ีห้อตา่ง ๆ ยงัมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แตท่ี่น่ีไมไ่ด้มีแคส่ินค้าช้อปปิง้อยา่งเดียว ยงัมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ทา่นได้เลือกรับประทาน แนะนําวา่พลาดไมไ่ด้กบัเมน ูนํา้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ 



 
 

 

หรือปิงซูแบบเกาหลีซึง่ต้นตํารับของเมนนีูอ้ยูท่ี่ซีเหมินตงิน่ีเอง     แวะช้อปปิง้ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อย
ข้อมือเพ่ือสขุภาพท่ีประกอบไปด้วยแมเ่หล็กแร่ก้อนธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตั ิทําให้เลือดลมเดนิดีขึน้ เพิ่ม
ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังนํา้ลึกท่ีเป็นอญัมณีลํา้คา่ท่ีหายากซึง่มี
อยูไ่มก่ี่ท่ีในโลก   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

** พเิศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการอาบนํา้แร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก** 

วันที่ 3 
เดนิทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ ง 
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไมมี่ทางออกสูท่ะเล ซึง่เป็นจดุ

ศนูย์กลางของไต้หวนั หรือเรียกวา่สะดือของเกาะไต้หวนัก็ได้ นําทา่นไหว้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ี วัดจงไถฉาน วดัใหญ่ทาง
ภาคกลางของไต้หวนั วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีก่อสร้างขึน้จากพลงัแรงศรัทธาเล่ือมใสของเหลา่ศษิยานศุษิย์และ
ประชาชนท่ีร่วมกนับริจาค ร่วมลงแรงลงใจให้กบัพทุธศาสนา ทัง้ยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมีห้องศกึษาพระธรรม
หลายพนัห้องและได้ช่ือวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสดุแหง่หนึง่ในไต้หวนั    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึง่เป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั

เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือน
พระอาทิตย์ คร่ึงลา่งเหมือนพระจนัทร์เสีย้วท่ีกําลงัประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นตําแหนง่ฮวงจุ้ยท่ีดีมีมงักรล้อมรอบ 
พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจดุรับพลงัมงักรท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุของไต้หวนั   นําทา่นนัง่เรือยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้นําท่านสู ่วดัพระถงัซมัจัง๋ นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงั
ซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ทา่นจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวย
ท่ีสดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา จากนัน้นําท่านกราบไหว้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้า
แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจ้าแหง่ความซ่ือสตัย์ และเทพเจ้าแหง่ความรักองค์ใหมล่า่สดุหรือท่ีเรารู้จกักนัใน
นาม “เฒา่จนัทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในด้านความรักท่ีวดัหลงซานไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูย์รวมของเทพเจ้า
สําคญัท่ีท่านสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้สิ่งท่ีน่าสนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั 
ท่ีตัง้อยู่หน้าวดั ซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงั ให้ทา่นได้ถ่ายรูปคูอี่กด้วย    
นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมืองเจียอี ้เมืองคอ่นไปทางใต้ของไต้หวนั 



 
 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
อุทยานอาหล่ีซัน – ชมป่าสนพันปี – น่ังรถไฟโบราณอาหล่ีซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ย
ไนท์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางขึน้สู่ อุทยานแห่งชาตอิาหล่ีซัน ท่ีมีความสงูจากระดบันํา้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใช้เวลานัง่รถ

ขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางท่ีวิ่งขึน้เขาสงูไปเร่ือยๆ ทา่นจะได้ชมวิวภเูขาสงูเรียงรายกนัไตต่วักนัสลบั
กบัก้อนเมฆเป็นวิวท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั เดินทางเข้าสู่อทุยานอาหล่ีซนั เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามและมี
ช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั นําทา่นเดนิชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดนิขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบั
ทางราบสองข้างทางเป็นป่าสนพนัปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแหง่นีมี้อายมุากกวา่ 100 ปี ทา่นจะถ่ายรูป
รอบๆพร้อมกบัเดนิชิวกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนได้อยา่งเตม็ท่ี จากนัน้ นําทา่นนัง่รถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟ
สายอาลีซนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไต้หวนั เพ่ือใช้เป็นเส้นทางลําเลียงไม้สน
ใหญ่บนเขาอาหล่ีซนัลงมายงัพืน้ท่ีด้านลา่ง เส้นทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 
ของเอเชีย  
** ในชว่งเดือนมีนาคมของทกุ ๆ ปีทา่นจะได้พบกบัฤดกูาลของเทศกาลดอกซากรุะท่ีบานสะพร่ังบนอทุยานอาหล่ี
ซนั หมายเหตขุึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีด้วย **



 
 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เดนิทางสู ่เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวนั นําทา่นช้อปปิง้ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาด
กลางคืนท่ีนิยมท่ีสดุของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์ระดบักลาง 
ร้านเคร่ืองสําอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อตา่งๆ เสือ้ผ้าหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ย่ีห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง 
รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ทา่นได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าช้อปปิง้ก็ไมต้่องกลวั
เบื่อเพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถ
จงอีกด้วย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
เดินทางเมืองไทเป – DUTY FEE- ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชัน้ 89 – ช้อปป้ิงเค้กพาย
สับปะรด-ร้านคอสเมติค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(BR205 : 20.45-23.30 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั จากนัน้นําทา่นช็อปปิง้

สินค้าท่ี DUTY FREE  ซึง่มีสินค้าแบรนด์เนมชัน้นําให้ท่านได้เลือกซือ้ ใน
ราคาโปรโมชัน่ท่ีจะทําให้ทา่นได้สว่นลดมากมาย สินค้าแนะนํา ! เซ็ทชดุ
นํา้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ย่ีห้อตา่ง ๆ มีให้เลือก
มากมายและท่ีสําคญัท่านได้ของแท้แนน่อนหากทา่นเลือกซือ้ในดวิตีฟ้รี
และราคาถกูกว่าเมืองไทยแน่นอน .. คอนเฟิร์ม ! นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง
ไทเป เมืองหลวงของไต้หวนันําทา่นถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ท่ีปัจจบุนั
ถือวา่เป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากทา่นมาไต้หวนัแล้วไมมี่รูปคูก่บั
ตกึไทเป 101 นัน่แปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่ึงไต้หวนั ! .. โครงสร้างของตกึนี ้



 
 

 

แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวนั เพราะตกึแหง่นีต้กึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวั
อาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนัท่ีชว่ยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว้ และชว่ยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผน่ดนิไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสดุใน
โลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลกเพ่ือขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! ภัตตาคารสุดหรูบนชัน้ 86 ตกึไทเป 101  
** ท่านจะได้ชมวิวเมืองไทเปจากชัน้ 86 ของตกึไทเป 101 แบบวิวพาโนรามา ** 

 นําทา่นเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจํา
ชาตเิลยก็วา่ได้แนะนําให้ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ด
ทอด เป็นต้น)นําทา่นแวะชม ร้านคอสเมติค ศนูย์รวมเคร่ืองสําอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ท่ีทา่น
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลานําท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไต้หวนั 

20.45 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเท่ียวบนิท่ี BR205  (มี
อาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

23.30 น. เดนิทางกลบัถึงสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
   

อัตราค่าบริการ : TAIWAN SIMPLE  
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิ EVA AIR  

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

วนัท่ี 12-16 ก.พ. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 26 ก.พ.-1 มี.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 27-31 มี.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 01-05 เม.ย. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 09-13 เม.ย. 62 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 23-27 เม.ย. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 28 เม.ย.-2 พ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 20-24 พ.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 27-31 พ.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 



 
 

 

วนัท่ี 10-14 มิ.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 17-21 มิ.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 24-28 มิ.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวกาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัร์จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ค

วา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์เตม็จํานวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาต่ํากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง **30 วนัก่อนเดินทางสําหรับ

ชว่งสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดนิทาง 



 
 

 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วัน
สําหรับชว่งสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจําท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สําคัญ!! บริษัททาํธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทย
และไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์

ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ 

กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมในลาํดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่านํา้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 



 
 

 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี

ซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทาง
รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอ
วีซ่าตามท่ีสถานทูตกาํหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

3. คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้

ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจาก

สาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, 

การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 
 

 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 
 
 
 
 
 

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (สาํหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพํานกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมอืงไต้หวนัให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พํานกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พํานกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานกัในเมืองไต้หวนั 


