
    

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | ขอพรความรกัวดัหลงซาน | ช็อปป้ิงซเีหมินติง  
อทุยานแห่งชาติเย๋หลิว่ | หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน | แช่นํา้แรส่ไตลไ์ตห้วนั แบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

 
 

 

 

เดนิทาง กุมภาพันธ-์กันยายน 2562  

เร่ิมเพียง 14,888.- 

Promotion Taipei  
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คนื  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี  สนามบนิสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประต ู 8 เคาเตอร ์ S  สายการบนิไ ชน่า แอรไ์ลน์  รวมนํา้หนกักระเป๋า 30 
กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
สาํคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จาํพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

08.30 น. ออกเดนิทางสูถ่ึง สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบนิไชน่า แอรไ์ลน์ เท่ียวบนิท่ี CI838  (มีอาหาร
และเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน   เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกใน
การนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) หลงัจากท่านไดผ้า่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดืม่) 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 2. หนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั๋ง – วดัเหวนิหวู ่– ไทเป – รา้นคอสเมตคิ – ชอ้ปปิง้ซีเหมนิตงิ 
วนัท่ี 3. ชอ้ปปิง้เคก้พายสบัปะรด – อทุยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้89) – ตลาดซ่ือหลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ต – แช่นํา้แรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั  
วนัท่ี 4. Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน (ขอพรความรกั) – ไตห้วนั (สนามบนิ
เถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) (CI837: 23.20-02.20+1) 



    

 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมืองไถจง นาํท่านสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง  เดมิเป็นหมูบ่า้นทหารผา่นศกึของพรรคก๊กมนิตั๋งใน
ยคุสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดนิทางลีภ้ยัมารวมตวัท่ีไตห้วนั เวลาผา่นมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจาก
กนัไป ตอ่มามีโครงการรือ้หมูบ่า้นแห่งนีแ้ละสรา้งเป็นเมืองใหมแ่ต่ ในระหวา่งท่ีทาํการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามวา่ คณุปู่
หวง หย่ง ฟู่  ตดัสนิใจวาดภาพและระบายสีแนวกาํแพง และตวับา้น นยัวา่เป็นเสมือนการบอกลาหมูบ่า้นแห่งนีท่ี้ ภาพวาดบน
กาํแพงและตวับา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสนัท่ีสดใสเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสือ ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้บัการ
กลา่วขานในวงกวา้ง 

 
นาํท่าน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดบักลาง 
รา้นเครื่องสาํอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้ย่ีหอ้ทอ้งถิ่นของไตห้วนัเอง ใหท้่านไดเ้ลือ ก
แวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ  หากท่านใดไมใ่ช่ขาชอ้ปปิง้ก็ไมต่้ องกลวัเบ่ือเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหาร
ทอ้งถิ่น อาหารทานเลน่หรือทานจรงิจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถจงอีกดว้ย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเห
วินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไมมี่ทางออกสูท่ะเล นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน- จันทรา  

ซึ่งเป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปรา่งครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ์ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีกาํลงัประกบกนัอยู่และ
ยงัเป็นตาํแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงั กรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบรเิวณนีถื้อวา่เป็นจดุรบัพลงัมงักรท่ีสมบรูณท่ี์สดุของไตห้วนั  นาํท่านนั่งเรือ



    

 

ยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนัน้นาํท่านสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต์ (ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็น จดุชมววิ
ทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา   
จากนัน้นาํท่านกราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท่ี์ วัดเหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความ
ซ่ือสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หมล่า่สดุหรือท่ี เรารูจ้กักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา ” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นความรกัท่ีวดั
หลงซนัไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สาํคญัท่ีท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้สิง่ท่ี
น่าสนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสงิโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัให้
ท่านไดถ้่ายรูปคูอี่ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบด)ี 
 สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดนิทางสู ่เมืองไทเป  เมืองหลวงของไตห้วนั  นาํท่านชอ้ปปิง้ ร้านเคร่ืองสาํอางค ์ COSMETIC 

SHOP ศนูยร์วมเครื่องสาํอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ 
จากนัน้นาํท่านชอ้ปปิง้ย่าน ซีเหมินตงิ  ถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็วา่ได ้หากเปรียบเทียบกบั
เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้
และรองเทา้ก่ีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ ยงัมีสนิคา้ย่ีหอ้ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกซือ้  แตท่ี่น่ีไมไ่ดมี้แคส่นิคา้ชอ้ปปิง้อย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหาร
เยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะนาํวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมน ูนํา้แขง็ใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่ง
ตน้ตาํรบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมนิตงิน่ีเอง 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแหง่ชาตเิย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตกึไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึช้ัน 89) – ตลาดซือ่หลินไนทม์ารเ์ก็ต – แช่นํา้แร่สไตลไ์ต้หวันแบบ
ส่วนตัวภายในหอ้งพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจาํชาตเิลยก็วา่

ไดแ้นะนาํใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
 นาํท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หล่ิว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืน

ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลมทะเลและการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก  ทาํใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะ
ตา่งๆท่ีน่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ดสไตลไ์ต้หวัน) 

 ท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัท่ี
สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์ิง  ในอดีตท่ีจิ่วเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์ิง มีนั ก
ขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุ ปัจจบุนันีท่ี้หมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินเป็นหมูบ่า้นท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเขา้ใจกนัง่ายๆ คือหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและท่ีน่ียงัมีโลเค ชั่น
ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายทาํซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอ
นิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ทาํใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินจาก
การต์นูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดนิทางไปหมู่บ้านจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะต้องเปล่ียนรถเป็นรถเมลแ์บบ
ท้องถิ่นขึน้และลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิม่ประสบการณก์ารน่ัง
รถเมลข์องไต้หวัน *** 
เดนิทางกลบัไทเป นาํท่านถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ท่ีปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่
มีรูปคูก่บัตกึไทเป 101 นั่นแปลวา่ ท่านมายงัไมถ่ึงไตห้วนั   โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของ
ไตห้วนั เพราะตกึแห่งนีต้กึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมี ลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุ
ของตวัตกึไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดนิไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็น
ท่ี 1 ของไวไ้ดค้ือลฟิตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพือ่ขึน้จุดชมววิช้ัน 89 ราคา 600 NTD)  

 
 
นาํท่านชอ้ปปิง้ ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถิ่นของไตห้วนั มี
รา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถิ่นเลยทีเดียว และยงัมีสนิคา้พืน้เมือง สนิคา้แฟชั่น
วยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ ท่ีใหไ้ดช้อ้ปปิง้กนัแบบจใุจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทยีบเท่า 

** พเิศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการอาบนํ้าแร่ แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก** 
 



    

 

วันที ่4 
Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วัด
หลงซาน(ขอพรความรัก ) – ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณ
ภูม)ิ (CI837 : 23.20-02.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่าน ชอ้ปปิง้ ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ีประกอบไปดว้ยแมเ่หลก็แรก่อ้นธาตเุจอมาเน่ียม 

ท่ีมีคณุสมบตั ิทาํใหเ้ลือดลมเดนิดีขึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงันํา้ลกึท่ี
เป็นอญัมณีลํา้คา่ท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไมก่ี่ท่ีในโลก  
นาํท่านเพลดิเพลนิกบั ตลาดปลาไทเป  หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเล
ซีฟูด้คลา้ยของญ่ีปนุแตไ่มต่อ้งไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสนิคา้หลากหลาย
ใหเ้ลือกชิมหรือเลือกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั  
จากนัน้นาํท่านช็อปปิง้สนิคา้ท่ี DUTY FREE  ซึ่งมีสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นาํใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ในราคาโปรโมชั่นท่ีจะทาํใหท้่าน
ไดส้ว่นลดมากมาย สนิคา้แนะนาํ ! เซ็ทชดุนํา้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย่ี์หอ้ตา่ ง ๆ มีใหเ้ลือกมากมายและท่ี
สาํคญัท่านไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลือกซือ้ในดวิตีฟ้รีและราคาถกูกวา่เมืองไทยแน่นอน  คอนเฟิรม์ !  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
 ท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือราํลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้ง

แลว้เสรจ็ในปี พ .ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นท่ีสาํคญัคือหอ้ง
แกลลอรี่รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เมย่ หลงิ หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดมี้แครู่ปภาพเท่านัน้ท่ีเลา่เร่ืองราวชีวประวตัขิองท่านทัง้สองแตย่งัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ 
รถยนตก์นักระสนุประจาํตาํแหน่งท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเ รื่องราวทาง
ประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่เหลา่นี ้และอีกหนึ่งสว่นท่ีสาํคญัคือบรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปล่ียนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้า่เป็นวดัพทุธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในไตห้วนัก็
วา่ได ้ภายในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและ
เหลา่เทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไวอ้ย่างวจิิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจบุนั  ในแตล่ะวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุ
โลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ สาํหรบัท่านท่ีตอ้งการขอพรเรื่องความรกั ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรกัขอไดท่ี้น่ีกบัองค์
เทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่าจนัทรา ตาํนานดา้ยแดงแห่งรกั” ซึงเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงออกถึงคูแ่ท ้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของ
ไตห้วนั 

 สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วนั 
23.20 น. เดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไชน่า แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี CI837 

(มีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) 
02.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

   



    

 

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจนัทรา 4 วัน 3 คืน 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเทีย่วกาํหนดให้มีการประชาสัมพันธสิ์นค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด้์วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับนักท่องเทีย่ว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 

วันทีมี่การลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 500 
NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํา่ 6 หน้า 

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา  ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอน

เฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาตํ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง  

**30 วนัก่อนเดนิทางสาํหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่** 
4.  การยกเลกิการเดนิทาง 

กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ กรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลาํดับต่อไป 
** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [30 กิโลกรมั ] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย

การบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงิ นท่านละ 1,000,000 บาท คา่

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทาํหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับคนไทย 

ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพาํนักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้
วซ่ีา ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอวซ่ีาตามทีส่ถานทูตกาํหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
3. คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไตห้วนั /ทรปิ /ท่าน 
 
 
 
 

 



    

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาํสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (สาํหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการพาํนกัระยะ

สัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพาํนกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบัตใินการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั ** 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพาํนกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพาํนกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพาํนกัในเมืองไตห้วนั  


