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เดนิทางมกราคม-มิถุนายน 63 

  

TAIWAN SIMPLE  
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน  

ราคาแนะน าเพียง 20,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภูมิ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน 

ไทเป–อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิง้ซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน า้แร่ภายในห้องพัก 

วนัที่ 3. เดินทางเมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ถาน – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา – วดัพระถมัซมัจัง๋ – วดัเหวินหวู่ – เมืองเจียอี ้
วนัที่ 4. อทุยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี – นัง่รถไฟโบราณอาหลี่ซนั เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

วนัที่ 5. เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตกึไทเป 101 ไม่รวมขึน้ชัน้ 89 – ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด – ร้านคอสเมติค –สนามบินเถาหยวน– 

กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู  
23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน า้หนกักระเป๋า 30 

กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
[ส าคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้] 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่ว
เฟ่ิน – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปป้ิงซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน า้แร่
ภายในห้องพกั 

01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมืองไต้หวนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR206  (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการ
บนเคร่ือง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวนั  เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองด่ืม) 
 น าท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมช่ืีอเสียงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้  

สมยัราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจบุนันีท่ี้หมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมูบ้่านท่ีมี
การขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเข้าใจกนัง่ายๆ คือหมูบ้่าน 
OTOP ของไต้หวนันัน่เองและท่ีน่ียงัมีโลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนได้รับคดัเลือก
เป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตนูแอนิเมชัน่ของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทัว่โลกอย่างเร่ือง SPIRITED 
AWAY  ท าให้ผู้คนทัว่โลกเหน็ฉากความสวยงามของหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเท่ียว
ยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวนั *** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไปหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ิน
ตรงกบัวนัเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลงเหมือนคนท้องถ่ิน ท่านจะได้สมัผสั
บรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพ่ิมประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวนั *** จากนัน้เดนิทางเข้าสูเ่มืองไทเป 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุกีส้ไตล์ไต้หวัน 1 เซท็/ท่าน) 

 น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ ท่ีสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดเีจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไปด้วย 2 
สว่นท่ีส าคญัคือห้องแกลลอร่ีรูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม 
ซ่ง เมย่ หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้มไ่ด้มีแครู่ปภาพเท่านัน้ท่ีเลา่เร่ืองราวชีวประวตัิของ
ท่านทัง้สองแตย่งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์กนักระสนุประจ าต าแหน่งท่ีจดัแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ไปพร้อมกบัสิ่งเหลา่นี ้และอีกหนึ่งสว่นท่ีส าคญัคือ
บริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจดัโชว์
การเปลี่ยนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดเีจียงไคเช็ค ช้อปปิง้ย่าน ซี
เหมินติง ถือวา่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุของไต้หวนัเลยก็วา่ได้ หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามส
แควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและ
รองเท้าก่ีฬาย่ีห้อตา่ง ๆ ยงัมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แตท่ี่น่ีไมไ่ด้มีแคส่ินค้าช้อปปิง้อย่างเดียว ยงัมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ด้กบัเมน ูน า้แขง็ใสไอซ์มอนสเตอร์ 
หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต ารับของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมนิติงน่ีเอง     แวะช้อปปิง้ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อย
ข้อมือเพ่ือสขุภาพท่ีประกอบไปด้วยแมเ่หลก็แร่ก้อนธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมคีณุสมบตัิ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพ่ิม
ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน า้ลกึท่ีเป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีหายากซึง่มี
อยู่ไมก่ี่ท่ีในโลก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

** พเิศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการอาบน า้แร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก** 
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วันที่ 3 
เดนิทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ ง 
วัดเหวินหวู่  – เมืองเจยีอี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไมม่ีทางออกสูท่ะเล ซึ่งเป็นจดุ

ศนูย์กลางของไต้หวนั หรือเรียกวา่สะดือของเกาะไต้หวนักไ็ด้ น าท่านไหว้ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ี วดัจงไถฉาน วดัใหญ่ทาง
ภาคกลางของไต้หวนั วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีก่อสร้างขึน้จากพลงัแรงศรัทธาเลื่อมใสของเหลา่ศษิยานศุษิย์และ
ประชาชนท่ีร่วมกนับริจาค ร่วมลงแรงลงใจให้กบัพทุธศาสนา ทัง้ยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมีห้องศกึษาพระธรรม
หลายพนัห้องและได้ช่ือวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสดุแห่งหนึ่งในไต้หวนั    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั

เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือน
พระอาทิตย์ คร่ึงลา่งเหมือนพระจนัทร์เสีย้วท่ีก าลงัประกบกนัอยู่และยังเป็นต าแหนง่ฮวงจุ้ยท่ีดีมีมงักรล้อมรอบ 
พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อวา่เป็นจดุรับพลงัมงักรท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุของไต้หวนั   น าท่านนัง่เรือยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้จากนัน้น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจัง๋ นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงั
ซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวย
ท่ีสดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา จากนัน้น าท่านกราบไหว้ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้า
แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจ้าแห่งความซ่ือสตัย์ และเทพเจ้าแหง่ความรักองค์ใหมล่า่สดุหรือท่ีเรารู้จกักนัใน
นาม “เฒา่จนัทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในด้านความรักท่ีวดัหลงซานไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูย์รวมของเทพเจ้า
ส าคญัท่ีท่านสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้ส่ิงท่ีน่าสนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั 
ท่ีตัง้อยู่หน้าวดั ซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญดอลลา่ร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงั ให้ท่านได้ถ่ายรูปคูอี่กด้วย    
น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจยีอี ้เมืองคอ่นไปทางใต้ของไต้หวนั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ท่ีพัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซัน ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใช้เวลานัง่รถ

ขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางท่ีว่ิงขึน้เขาสงูไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ชมวิวภเูขาสงูเรียงรายกนัไตต่วักนัสลบั
กบัก้อนเมฆเป็นวิวท่ีน่าตืน่ตาตื่นใจย่ิงนกั เดินทางเข้าสูอ่ทุยานอาหลี่ซนั เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามและมี
ช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั น าท่านเดินชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดินขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบั
ทางราบสองข้างทางเป็นป่าสนพนัปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนีม้ีอายมุากกวา่ 100 ปี ท่านจะถ่ายรูป
รอบๆพร้อมกบัเดนิชิวกบัอากาศเยน็สบายสดูโอโซนได้อยา่งเตม็ท่ี จากนัน้ น าท่านนัง่รถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟ
สายอาลีซนัท่ีญ่ีปุ่ นมกีารสร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไต้หวนั เพ่ือใช้เป็นเส้นทางล าเลยีงไม้สน
ใหญ่บนเขาอาหลี่ซนัลงมายงัพืน้ท่ีด้านลา่ง เส้นทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 
ของเอเชีย  
** ในช่วงเดือนมนีาคมของทกุ ๆ ปีท่านจะได้พบกบัฤดกูาลของเทศกาลดอกซากรุะท่ีบานสะพร่ังบนอทุยานอาหลี่
ซนั หมายเหตขุึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแตล่ะปีด้วย **

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางสู ่เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวนั น าท่านช้อปปิง้ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาด
กลางคืนท่ีนิยมท่ีสดุของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์ระดบักลาง 
ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อตา่งๆ เสือ้ผ้าหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ย่ีห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง 
รวมแล้วกวา่ 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไมใ่ช่ขาช้อปปิง้ก็ไมต้่องกลวั
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เบ่ือเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถ
จงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก 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 
 ออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั จากนัน้น าท่านช็อปปิง้สินค้าท่ี DUTY FREE  ซึ่งมีสินค้าแบ

รนด์เนมชัน้น าให้ท่านได้เลือกซือ้ ในราคาโปรโมชัน่ท่ีจะท าให้ท่านได้สว่นลดมากมาย สินค้าแนะน า ! เซ็ทชดุ
น า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ย่ีห้อตา่ง ๆ มีให้เลือกมากมายและท่ีส าคญัท่านได้ของแท้แนน่อนหาก
ท่านเลือกซือ้ในดิวตีฟ้รีและราคาถกูกวา่เมืองไทยแน่นอน .. คอนเฟิร์ม ! น าท่านเดินทางสูเ่มืองไทเป เมืองหลวง
ของไต้หวนัน าท่านถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ท่ีปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากท่านมาไต้หวนั
แล้วไมม่ีรูปคูก่บัตกึไทเป 101 นัน่แปลวา่ ท่านมายงัไมถ่ึงไต้หวนั ! .. โครงสร้างของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมของไต้หวนั เพราะตกึแห่งนีต้กึท่ีมคีวามสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่
หนกักวา่ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคย
สงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสดุ
ในโลกเพ่ือขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! ภัตตาคารสุดหรูบนชัน้ 86 ตึกไทเป 101  
** ท่านจะได้ชมววิเมืองไทเปจากชัน้ 86 ของตึกไทเป 101 แบบววิพาโนรามา ** 

 น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจ า
ชาติเลยก็วา่ได้แนะน าให้ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ด
ทอด เป็นต้น)น าท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ท่ีท่าน
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไต้หวนั 

20.45 น. อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเท่ียวบินท่ี BR205  (มี
อาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : TAIWAN SIMPLE  
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 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 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 
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หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับ
นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ค

วา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เตม็จ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง **30 วนัก่อนเดินทางส าหรับ

ช่วงสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นับวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วัน
ส าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทย
และไต้หวัน ขึน้อยู่ กับการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยัดพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์

ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกิจ 

กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
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 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี

ซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทาง
รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอ
วีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า
โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้

ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ

เป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทัวร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั**  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั 


