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วันที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบิน EVA (BR) รวมนํา้หนกักระเป๋า 30 

กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
[สาํคญัมาก!!  ไม่อนญุาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรบัได]้ 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบนิเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่ว
เฟ่ิน – ไทเป –อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค –ช้อปป้ิงซเีหมนิตงิ- Germanium Power-อาบนํา้แร่
ภายในหอ้งพัก 

01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมืองไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR206  (มีอาหารและเครื่องด่ืม
บรกิารบนเครื่อง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตห้วนั  เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดื่ม) 
 นาํทา่นสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  

สมยัราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจุบนันีท่ี้หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บา้นท่ีมี
การขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรอืท่ีเราเขา้ใจกนังา่ยๆ คือหมู่บา้น 
OTOP ของไตห้วนันั่นเองและท่ีน่ียงัมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บั
คดัเลอืกเป็นสถานท่ีถ่ายทาํซีรี่ยเ์กาหล ีซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอยา่งเรื่อง 
SPIRITED AWAY  ทาํใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินจากการต์นูเรื่องนีแ้ละกลายเป็น
สถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรอืถ่ายรูปอีกแหง่หนึ่งของไตห้วนั *** หมายเหต ุหากทรปิเดินทางไป
หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปลี่ยนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถ่ินขึน้และลงเหมือนคนทอ้งถ่ิน 
ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถ่ินและเพิ่มประสบการณก์ารนั่งรถเมลข์องไตห้วนั *** จากนัน้เดินทาง

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบนิเถาหยวน – หมูบ่า้นจิ่วเฟ่ิน 

ไทเป–อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค–ชอ้ปปิง้ซีเหมนิตงิ-Germanium Power-อาบนํา้แรภ่ายในหอ้งพกั 

วนัท่ี 3. เดนิทางเมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ถาน – ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถมัซมัจั๋ง – วดัเหวนิหวู ่– เมืองเจียอี ้
วนัท่ี 4. อทุยานอาหล่ีซนั – ชมป่าสนพนัปี – นั่งรถไฟโบราณอาหล่ีซนั เดนิทางเมืองไถจง – ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัท่ี 5. เดนิทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตกึไทเป 101 ไมร่วมขึน้ชัน้ 89 – ชอ้ปปิง้เคก้พายสบัปะรด – รา้นคอสเมตคิ –สนามบนิเถาหยวน– 

กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) (BR205 : 20.45-23.30) 



    

 

เขา้สูเ่มืองไทเป 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนูสุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน) 

 นาํทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึน้เพื่อราํลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้ง
ถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 
สว่นท่ีสาํคญัคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ ทา่นมาดาม 
ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดมี้แครู่ปภาพเทา่นัน้ท่ีเลา่เรื่องราวชีวประวติัของ
ทา่นทัง้สองแตย่งัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจาํตาํแหนง่ท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งนา่สนใจใหท้า่น
ไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวติัศาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ่งเหลา่นี ้และอีกหนึ่งสว่นท่ีสาํคญัคือ
บรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์
การเปลี่ยนเวรของเหลา่หทารที่แสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงยา่น ซี

เหมินติง ถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามส
แควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทียบกบัเกาหลก็ีคือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และ
รองเทา้ก่ีฬายี่หอ้ตา่ง ๆ ยงัมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ี่น่ีไม่ไดมี้แคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดียว ยงัมี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทาน แนะนาํวา่พลาดไม่ไดก้บัเมน ูนํา้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์
หรอืปิงซูแบบเกาหลซีึ่งตน้ตาํรบัของเมนนีูอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงน่ีเอง     แวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่อง
สรอ้ยขอ้มือเพื่อสขุภาพที่ประกอบไปดว้ยแม่เหลก็แรก่อ้นธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบติั ทาํใหเ้ลอืดลมเดินดีขึน้ 
เพิ่มความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงันํา้ลกึท่ีเป็นอญัมณีล ํา้คา่ที่หา
ยากซึ่งมีอยูไ่ม่ก่ีท่ีในโลก   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

** พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการอาบนํ้าแร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก** 
 
 



    

 

วันที ่3 
เดนิทางเมอืงหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัม
จ๋ัง วัดเหวินหวู่ – เมอืงเจียอี ้

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไม่มีทางออกสูท่ะเล ซึ่งเป็นจุด
ศนูยก์ลางของไตห้วนั หรอืเรยีกวา่สะดือของเกาะไตห้วนัก็ได ้นาํทา่นไหวส้ิ่งศกัด์ิสทิธ์ิท่ี วัดจงไถฉาน วดัใหญ่
ทางภาคกลางของไตห้วนั วดัแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีก่อสรา้งขึน้จากพลงัแรงศรทัธาเลื่อมใสของเหลา่ศิษยานศิุษยแ์ละ
ประชาชนท่ีรว่มกนับรจิาค รว่มลงแรงลงใจใหก้บัพทุธศาสนา ทัง้ยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์มีหอ้งศกึษาพระธรรม
หลายพนัหอ้งและไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสดุแหง่หนึ่งในไตห้วนั    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นาํทา่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั

เสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีรูปรา่งครึง่บนเหมือน
พระอาทิตย ์ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีกาํลงัประกบกนัอยูแ่ละยังเป็นตาํแหนง่ฮวงจุย้ท่ีดีมีมงักรลอ้มรอบ 
พืน้ท่ีบรเิวณนีถื้อวา่เป็นจุดรบัพลงัมงักรท่ีสมบูรณท่ี์สดุของไตห้วนั   นาํทา่นนั่งเรอืยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้นาํทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจั๋ง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงั
ซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ทา่นจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวย
ท่ีสดุของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา จากนัน้นาํทา่นกราบไหวส้ิ่งศกัด์ิสทิธ์ิท่ี วดัเหวินหวู ่เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้
แหง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซื่อสตัย ์และเทพเจา้แหง่ความรกัองคใ์หม่ลา่สดุหรอืท่ีเรารูจ้กักนัใน
นาม “เฒา่จนัทรา” ท่ีมีช่ือเสยีงมากในดา้นความรกัท่ีวดัหลงซานไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจุดศนูยร์วมของเทพเจา้
สาํคญัท่ีทา่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้สิ่งท่ีนา่สนใจยงัไม่หมดแคนี่ย้งัมีสงิโตหินอ่อน 2 
ตวั ท่ีตัง้อยูห่นา้วดั ซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงั ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูอี่กดว้ย    
นาํทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจียอี ้เมืองคอ่นไปทางใตข้องไตห้วนั 



    

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – น่ังรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดนิทางเมอืงไถจง - ฝงเจี่ย
ไนท ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซัน ท่ีมีความสงูจากระดบันํา้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลานั่งรถ

ขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางที่วิ่งขึน้เขาสงูไปเรื่อยๆ ทา่นจะไดช้มวิวภเูขาสงูเรยีงรายกนัไตต่วักนัสลบั
กบักอ้นเมฆเป็นวิวท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจยิ่งนกั เดินทางเขา้สูอุ่ทยานอาหลี่ซนั เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงามและมี
ช่ือเสยีงโดง่ดงัมากของไตห้วนั นาํทา่นเดินชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดินขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบั
ทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพนัปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแหง่นีมี้อายมุากกวา่ 100 ปี ทา่นจะถ่ายรูป
รอบๆพรอ้มกบัเดินชิวกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ยา่งเต็มท่ี จากนัน้ นาํทา่นนั่งรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟ
สายอาลซีนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสรา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไตห้วนั เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงไมส้น
ใหญ่บนเขาอาหลี่ซนัลงมายงัพืน้ท่ีดา้นลา่ง เสน้ทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 
ของเอเชีย  
** ในช่วงเดือนมีนาคมของทกุ ๆ ปีทา่นจะไดพ้บกบัฤดกูาลของเทศกาลดอกซากรุะที่บานสะพรั่งบนอุทยานอาหลี่
ซนั หมายเหตขุึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย **



    

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 เดินทางสู ่เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั นาํทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต ตลาด
กลางคืนท่ีนิยมท่ีสดุของเมืองไถจงมีสนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยี่หอ้แบรนดร์ะดบักลาง 
รา้นเครื่องสาํอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง 
รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวั
เบื่อเพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถ่ิน อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของ
ไถจงอีกดว้ย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
เดนิทางเมอืงไทเป – DUTY FEE- ตกึไทเป 101 ไม่รวมชมวิวช้ัน 89 – ช้อปป้ิงเค้กพาย
สับปะรด-ร้านคอสเมตคิ – ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน ) – กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ ) 
(BR205 : 20.45-23.30 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



    

 

 ออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั จากนัน้นาํทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้นาํใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ในราคาโปรโมชั่นท่ีจะทาํใหท้า่นไดส้ว่นลดมากมาย สนิคา้แนะนาํ ! เซ็ทชุด
นํา้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ี่หอ้ตา่ง ๆ มีใหเ้ลอืก
มากมายและท่ีสาํคญัทา่นไดข้องแทแ้นน่อนหากทา่นเลอืกซือ้ในดิวตีฟ้รี
และราคาถกูกวา่เมืองไทยแนน่อน .. คอนเฟิรม์ ! นาํทา่นเดินทางสูเ่มือง
ไทเป เมืองหลวงของไตห้วนันาํทา่นถ่ายรูปคูก่บั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบนั
ถือวา่เป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากทา่นมาไตห้วนัแลว้ไม่มีรูปคูก่บั
ตกึไทเป 101 นั่นแปลวา่ ทา่นมายงัไม่ถึงไตห้วนั ! .. โครงสรา้งของตกึนี ้
แสดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแหง่นีต้กึท่ี
มีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 
660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด
แผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความ
เป็นท่ี 1 ของไวไ้ดคื้อลฟิตท่ี์เรว็ที่สดุในโลก (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิทท่ี์เรว็ที่สดุในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 
NTD ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ภตัตาคารสุดหรูบนช้ัน 86 ตึกไทเป 101  
** ท่านจะได้ชมวิวเมืองไทเปจากช้ัน 86 ของตึกไทเป 101 แบบวิวพาโนรามา ** 

 นาํทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรยีบเสมือนขนมประจาํ
ชาติเลยก็วา่ไดแ้นะนาํใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรอืเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด
ทอด เป็นตน้)นาํทา่นแวะชม รา้นคอสเมติค ศนูยร์วมเครื่องสาํอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ี
ทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลานาํทา่นออกเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไตห้วนั 

20.45 น. อาํลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเท่ียวบินท่ี BR205  (มี
อาหารและเครื่องด่ืมบรกิารบนเครื่อง) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
   

 

 

 



    

 

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

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
เพ่ิมท่านละ 

วนัท่ี 12-16 ก.พ. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63 20,888.- 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 

วนัท่ี 27-31 มี.ค. 63 20,888.- 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 

วนัท่ี 01-05 เม.ย. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 09-13 เม.ย. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 23-27 เม.ย. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 28 เม.ย.-2 พ.ค. 63 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 20-24 พ.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 27-31 พ.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 10-14 มิ.ย. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 17-21 มิ.ย. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 24-28 มิ.ย. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

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

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเทีย่วกาํหนดให้มีการประชาสัมพันธสิ์นค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด้์วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันทีมี่การลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวน

เงนิ 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.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯเพื่อเช็ค

วา่กรุป๊มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาตํ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  **30 วนัก่อนเดินทางสาํหรบั

ช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่** 
4.  การยกเลกิการเดินทาง 

กรณียกเลกิการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

ขา้งตน้ 
 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ 

กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ 
2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 

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

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรมั ] คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 



    

 

 ** 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.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทาํหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี

ซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทาง
รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอ
วีซ่าตามที่สถานทูตกาํหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม , คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง , คา่
โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

3. คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้

ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจาก

สาเหตตุา่งๆ 
4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , 

การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



    

 

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (สาํหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการพาํนกั

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

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง  

 

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

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพาํนกัในเมืองไตห้วนั  

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


