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 อูไ่หล เมืองแห่งบอ่น ำ้พรุอ้น | ลอ่งเรอืทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ | ขอพรควำมรกัวดัหลงซำน  
ช็อปปิง้ซีเหมินติง | อทุยำนแห่งชำติเย๋หลิว่ | หมู่บำ้นโบรำณจ่ิวเฟ่ิน  

แช่น ำ้แรส่ไตลไ์ตห้วนั แบบสว่นตวัภำยในหอ้งพกั 
 
 

 

 

 

 

 

เดินทาง กุมภาพนัธ ์– เมษายน 2563  

โอ้โห!! โปรโมช่ัน ไทเป อู่ไหล 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน  

เร่ิมเพียง 17,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วนั (สนำมบนิเถำหยวน) (TG634 : 07.10-11.50) – ไทจง – หมูบ่ำ้นสำยรุง้ – ตลำดกลำงคืน 
วนัท่ี 2. หนำนโถว – ลอ่งเรือทะเลสำบสรุยินั จนัทรำ – วดัพระถงัซมัจั๋ง – วดัเหวนิหวู ่– ไทเป – รำ้นคอสเมตคิ – ชอ้ปปิง้ซีเหมนิตงิ 
วนัท่ี 3. ชอ้ปปิง้เคก้พำยสบัปะรด – อทุยำนแห่งชำตเิย๋หลิว่ – หมูบ่ำ้นโบรำณจิ่วเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมค่ำขึน้ตกึชัน้89) – วดัหลงซำน(ขอ
พรควำมรกั)  – ตลำดซ่ือหลนิไนทม์ำรเ์ก็ต – แช่น ำ้แรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบส่วนตวัภำยในหอ้งพกั 
วนัท่ี 4. น ำ้ตกอู่ไหล(รวมนั่งรถรำง) – ถนนโบรำณอู่ไหล – Germanium Power –DUTY FEE – อนสุรณส์ถำนเจียงไคเช็ค – ไตห้วนั (สนำมบนิ
เถำหยวน) – กรุงเทพ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ (TG635 : 20.10-23.00) 



 
 
 
 
 
 
 
CODE: GOT11 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (TG634 
: 07.10-11.50) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

04.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู2 เคำเตอร ์C  สายการบินไทย รวมน ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กิโลกรมัโดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

07.10 น. ออกเดินทำงสู่ถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG634  (มีอาหารและ
เคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) 

11.50 น. เดินทำงถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลำทอ้งถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือควำมสะดวกใน
กำรนดัหมำย กรุณำปรบันำฬกิำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถิ่น) หลงัจำกท่ำนไดผ้ำ่นพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดืม่) 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้สู ่เมืองไถจง น ำท่ำนสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บำ้นทหำรผ่ำนศกึของพรรคก๊กมินตั๋งใน

ยคุสงครำมกลำงเมืองของจีน ท่ีเดินทำงลีภ้ัยมำรวมตวัท่ีไตห้วนั เวลำผำ่นมำหลำยสบิปี ผูค้นยำ้ยออก บำ้งก็ลม้หำยตำยจำก
กนัไป ตอ่มำมีโครงกำรรือ้หมู่บำ้นแห่งนีแ้ละสรำ้งเป็นเมืองใหมแ่ต ่ในระหวำ่งท่ีท ำกำรรือ้ถอนมีทหำรเก่ำนำยหนึ่งนำมวำ่ คณุปู่
หวง หย่ง ฟู่  ตดัสนิใจวำดภำพและระบำยสีแนวก ำแพง และตวับำ้น นัยว่ำเป็นเสมือนกำรบอกลำหมู่บำ้นแห่งนีท่ี้ ภำพวำดบน
ก ำแพงและตวับำ้นสะดดุตำผูพ้บเห็น ดว้ยสีสนัท่ีสดใสเป่ียมไปดว้ยควำมสขุ ทัง้ตวัหนงัสือ ตวักำรต์นู ใบหนำ้คน จนไดร้บักำร
กลำ่วขำนในวงกวำ้ง 
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น ำท่ำน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสนิคำ้หลำกหลำยประเภททัง้แบบแผงลอยและรำ้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดบักลำง 
รำ้นเครื่องส  ำอำงคจ์ำกญ่ีปุ่ น รำ้นรองเทำ้กีฬำย่ีหอ้ตำ่งๆ เสือ้ผำ้หลำกหลำยย่ีหอ้ ทัง้ย่ีหอ้ทอ้งถิ่นของไตห้วนัเอง ใหท้่ำนไดเ้ลือก
แวะซือ้ แวะชมตำมใจชอบ หำกท่ำนใดไม่ใช่ขำช้อปปิ้งก็ไม่ตอ้งกลัวเบ่ือเพรำะตลำดแห่งนีย้ังเป็นตลำดท่ีรวบรวมอำหำร
ทอ้งถิ่น อำหำรทำนเลน่หรือทำนจรงิจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถจงอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูบุฟเฟต)์ 
ทีพั่ก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเห
วินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทำงสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไม่มีทำงออกสู่ทะเล น ำท่ำน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

ซึ่งเป็นทะเลสำบน ำ้จืดท่ีเกิดขึน้ตำมธรรมชำติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนัเสน้ทำงรอบทะเลสำบมีควำมยำวถึง 33 กิโลเมตร หำก
มองจำกมมุสงูทะเลสำบแห่งนีจ้ะมีรูปร่ำงครึง่บนเหมือนพระอำทิตย ์ครึ่งล่ำงเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีก ำลงัประกบกนัอยู่และ
ยงัเป็นต ำแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่ำเป็นจุดรบัพลงัมงักรท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุของไตห้วนั น ำท่ำนนั่งเรือ
ยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมควำมงำมบรรยำกำศรอบๆ ทะเลสำบแห่งนี ้ 
จำกนัน้น ำท่ำนสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสักำรพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ท่ีอัญเชิญมำจำกชมพทูวีปและยังเป็นจดุชมวิว
ทะเลสำบในมมุสงูอีกดว้ย ท่ำนจะไดถ้่ำยรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของทะเลสำบสรุยินั จนัทรำ   
จำกนัน้น ำท่ำนกรำบไหวส้ิ่งศกัดิส์ิทธิท่ี์ วัดเหวินหวู่ เช่น ศำสดำขงจือ้ เทพเจำ้แห่งปัญญำ และเทพกวนอู เทพเจำ้แห่งควำม
ซ่ือสตัย ์และเทพเจำ้แห่งควำมรกัองคใ์หม่ล่ำสุดหรือท่ี เรำรูจ้ักกันในนำม “เฒ่ำจันทรำ” ท่ีมีช่ือเสียงมำกในดำ้นควำมรกัท่ีวดั
หลงซันไทเป วดันีถื้อว่ำเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้ำส  ำคัญท่ีท่ำนสำมำรถมำขอพรไดค้รบทุกควำมปรำรถนำท่ีวัดนี ้สิ่งท่ี
น่ำสนใจยังไม่หมดแคนี่ย้งัมีสงิโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หนำ้วดั ซึ่งมีมลูค่ำตัวละ 1 ลำ้นเหรียญดอลลำ่รไ์ตห้วนัเป็นฉำกหลงัให้
ท่ำนไดถ้่ำยรูปคูอี่ก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบด)ี 
 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั น ำท่ำนชอ้ปปิ้ง ร้านเคร่ืองส าอางค ์COSMETIC 

SHOP ศนูยร์วมเครื่องส  ำอำงช่ือดงัของไตห้วนั มำกมำยหลำยแบรนด ์ท่ีท่ำนสำมำรถซือ้เป็นของฝำกแก่คนทำงบำ้นได ้  
จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปปิ้งย่ำน ซีเหมินติง ถือว่ำเป็นแหล่งชอ้ปปิ้งท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็ว่ำได ้หำกเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยำมสแควรไ์ตห้วนั หำกเปรียบเทียบกับเกำหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดำ้นในมีหลำกหลำยแบรนดส์ินคำ้ทัง้เสือ้ผำ้
และรองเท้ำก่ีฬำย่ีห้อต่ำง ๆ ยังมีสินคำ้ย่ีห้อท้องถิ่นให้เลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่สินคำ้ช้อปปิ้งอย่ำงเดียว ยังมีรำ้นอำหำร
เยอะแยะมำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลือกรบัประทำน แนะน ำวำ่พลำดไม่ไดก้ับเมนู น ำ้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกำหลีซึ่ง
ตน้ต  ำรบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมนิตงิน่ีเอง 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 

ทีพั่ก ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึช้ัน89) – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) – ตลาดซือ่หลินไนทม์ารเ์ก็ต – 
แช่น า้แร่สไตลไ์ต้หวันแบบส่วนตัวภายในหอ้งพัก 

 
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนเลือกซือ้ของฝำก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่ำเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ ำชำติเลยก็ว่ำ
ไดแ้นะน ำใหท้่ำนซือ้เป็นขนมฝำกแก่คนทำงบำ้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพำยสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หล่ิว อทุยำนแห่งนีต้ัง้อยู่ทำงสว่นเหนือสดุของเกำะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืน
ไปในทะเล กำรเซำะกรอ่นของน ำ้ทะเลและลมทะเลและกำรเคล่ือนตวัของเปลือกโลก  ท ำใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำงลกัษณะ
ตำ่งๆท่ีน่ำตื่นตำเลยทีเดียว โดยเฉพำะหินรูปพระเศียรรำชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก 
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กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ดสไตลไ์ต้หวัน) 

 ท่ำนสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหว่ำงทำงก่อนขึน้เขำไปยงัหมูบ่ำ้นจิ่วเฟ่ินท่ำนจะไดเ้ห็นเสน้ทำงรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัท่ี
สรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศช์ิง  ในอดีตท่ีจิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริยก์วงสวี ้  สมยัรำชวงศช์ิง มีนัก
ขดุทองจ ำนวนมำกพำกันมำขุดทองท่ีน่ี แต่ในยุคปัจจุบันนีท่ี้หมู่บำ้นจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บำ้นท่ีมีกำรขำยของพืน้เมือง ทั้งขนม
พืน้เมือง อำหำร และของฝำกแบบพืน้เมืองหรือท่ีเรำเขำ้ใจกนัง่ำยๆ คือหมู่บำ้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเคชั่น
ควำมสวยงำมและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพำะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำซีรี่ยเ์กำหลี  
ซีรี่ย์ไตห้วันและกำรต์ูนแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉำยทั่วโลกอย่ำงเรื่อง SPIRITED AWAY  ท ำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉำกควำม
สวยงำมของหมู่บำ้นจิ่วเฟ่ินจำกกำรต์นูเร่ืองนีแ้ละกลำยเป็นสถำนท่ีเท่ียวยอดนิยมในกำรมำเช็คอินหรือถ่ำยรูปอีกแห่งหนึ่งของ
ไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทิตยจ์ะต้องเปล่ียนรถเป็นรถเมล์แบบ
ท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การน่ัง
รถเมลข์องไต้หวัน *** 
เดนิทำงกลบัไทเป น ำท่ำนถ่ำยรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ท่ีปัจจบุนัถือวำ่เป็นจุดแลนดม์ำรค์ของไตห้วนั หำกท่ำนมำไตห้วนัแลว้ไม่
มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลวำ่ ท่ำนมำยังไม่ถึงไตห้วนั  โครงสรำ้งของตึกนีแ้สดงถึงควำมสำมำรถทำงดำ้นวิศวกรรมของ
ไตห้วนั เพรำะตึกแห่งนีต้ึกท่ีมีควำมสงูถึง 508 เมตร ภำยในตวัอำคำรมีลกูตุม้ขนำดใหญ่หนักกว่ำ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดุล
ของตวัตึกไว ้และช่วยกำรสั่นสะเทือนเวลำท่ีเกิดแผน่ดนิไหวและในอดีตยังเคยสงูท่ีสดุในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยงัคงควำมเป็น
ท่ี 1 ของไวไ้ดค้ือลฟิตท่ี์เร็วท่ีสดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทท์ีเ่ร็วที่สุดในโลกเพือ่ขึน้จุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD) วัด
หลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่ำแก่ท่ีสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้ำ่เป็นวดัพทุธท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในไตห้วนัก็ว่ำ
ได ้ภำยในวดัแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิำกรรมและสถำปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่ำนจะไดเ้ห็นลวดลำยมงักรและเหล่ำ
เทพเจำ้ท่ีไดส้รำ้งไวอ้ย่ำงวจิิตรงดงำมโดยช่ำงฝีมือท่ีหำไดย้ำกในปัจจบุนั  ในแตล่ะวนัก็จะมีพทุธศำสนิกชนจำกทั่วทุกมมุโลก
มำเคำรพสกักำระไม่ขำดสำยและ ส  ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งกำรขอพรเรื่องควำมรกั ขอดำ้ยแดงเสรมิดวงควำมรกัขอไดท่ี้น่ีกับองคเ์ทพ
เจำ้แห่งควำมรกัหรือ ”เฒ่ำจันทรำ ต  ำนำนดำ้ยแดงแห่งรกั” ซึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคู่แท้ มีช่ือเสียงโด่งดงัมำกของ
ไตห้วนั น ำท่ำนชอ้ปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลำดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของไทเป ในดำ้นอำหำรทอ้งถิ่นของไตห้วนั มี
รำ้นอำหำรมำกกว่ำ 80 รำ้นใหท้่ำนไดเ้ลือกทำนเลือกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคำ้พืน้เมือง สนิคำ้แฟชั่น
วยัรุน่  รำ้นรองเทำ้กีฬำย่ีหอ้ตำ่ง ๆ ท่ีใหไ้ดช้อ้ปปิง้กนัแบบจใุจ 
 

ค ่า 
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 

ทีพั่ก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 
น ้าตกอู่ไหล(รวมน่ังรถราง) – ถนนโบราณ อู่ไหล – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  
Germanium Power –DUTY FEE –ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูม)ิ (TG635 : 20.10-23.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่อู่ไหล เมืองท่องเท่ียวตำกอำกำศ ชนบทเลก็ๆ ห่ำงจำกตวัเมือง

ไทเป(Taipei)ไปทำงตอนใตป้ระมำณ 20 กิโลเมตร มีช่ือเสียงดำ้นแหล่งแช่
น ำ้แร่, วิวทิวทัศนท่ี์สวยงำม, น ำ้ตก Wulai ท่ีสวยงำม, แม่น ำ้สีเขียวใสสะอำด 
และจุดชมซำกุระ ช่ือดังของเกำะไต้หวัน  ท ำให้เมืองเล็กๆแห่ งนี ้ ดึงดู
นักท่องเท่ียวทั้งชำวไตห้วันและชำวต่ำงชำติไดม้ำกตลอดทุกช่วงเวลำของปี 
ถนนโบราณ(Wulai Old Street) ถนนคนเดนิท่ีขำยของชำวเผ่ำพืน้ท่ีเมืองของ
ไตห้วนัและของจ ำพวกขนม ของกินเล่น ชำกำแฟ จำกนั้นน ำท่ำน นั่งรถรำง
เลก็ๆท่ีดเูหมือนกบัของเลน่ วิง่รบัสง่ระยะสัน้ๆประมำณ ไปสง่แถวๆน ำ้ตกอูไหล 
ระหว่ำงทำงก็ชมวิวไปดว้ย น ้าตกอูไหล(Wulai Falls) เป็นหนึ่งในไฮไลทห์ลกั
ของกำรมำเท่ียวเมืองอูไหล เป็นน ้ำตกท่ีสูงถึง 85 เมตร สำมำรถชมได้จำก
บรเิวณ Warrior Square  
***ในช่วงมกรำคม-มีนำคมท่ำนจะไดพ้บกับฤดกูำลของเทศกำลดอกซำกุระท่ีบำนสะพรั่ง หมำยเหตุทัง้นีก้ำรบำนของดอก
ซำกรุะขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศและปัยจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ่กำรผลบิำนของดอกซำกรุะรว่มดว้ย*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ท่ำนชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรำ้งขึน้เพ่ือร  ำลึกถึงอดีตประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลำในกำรสรำ้งถึง 3 ปี สรำ้ง

แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมำณ 205 แสนตำรำงเมตร ดำ้นในตวัอำคำรประกอบไปดว้ย 2 ส่วนท่ีส  ำคญัคือหอ้ง
แกลลอรี่รูปภำพตำ่งๆ ของอดีตประธำนำธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภำพของ ท่ำนมำดำม ซ่ง เมย่ หลงิ หรือมำดำมของท่ำน
เจียงนั่นเอง ภำยในหอ้งนีไ้ม่ไดมี้แค่รูปภำพเท่ำนัน้ท่ีเล่ำเรื่องรำวชีวประวตัิของท่ำนทั้งสองแต่ยังมีขำ้วของเครื่องใช ้เสือ้ผำ้ 
รถยนต์กันกระสุนประจ ำต  ำแหน่งท่ีจัดแสดงไว้อย่ำงน่ำสนใจให้ท่ำนได้เลือกชมเลือกถ่ำยรูปพรอ้มฟังเรื่องรำวทำง
ประวัติศำสตรไ์ปพรอ้มกับสิ่งเหล่ำนี ้ และอีกหนึ่งส่วนท่ีส  ำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปป้ันขนำดใหญ่ของท่ำนอดีต
ประธำนำธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีกำรจดัโชวก์ำรเปล่ียนเวรของเหลำ่หทำรท่ีแสดงควำมเคำรพและภกัดีตอ่ท่ำน
อดีตประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ค  
น ำท่ำน ชอ้ปปิ้ง ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ีประกอบไปดว้ยแม่เหลก็แรก่อ้นธำตเุจอมำเน่ียม 
ท่ีมีคณุสมบตัิ ท ำใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิม่ควำมกระปรีก้ระเปรำ่ และคลำย ควำมเครียด รวมถึงปะกำรงัแดง ปะกำรงัน ำ้ลึกท่ี
เป็นอญัมณีล ำ้คำ่ท่ีหำยำกซึ่งมีอยู่ไมก่ี่ท่ีในโลก  
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จำกนัน้น ำท่ำนช็อปปิ้งสินคำ้ท่ี DUTY FREE  ซึ่งมีสินคำ้แบรนดเ์นม
ชัน้น ำใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ ในรำคำโปรโมชั่นท่ีจะท ำใหท้่ำนไดส้่วนลด
มำกมำย สนิคำ้แนะน ำ ! เซ็ทชุดน ำ้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จำก
แบรนดย่ี์ห้อต่ำง ๆ มีให้เลือกมำกมำยและท่ีส  ำคัญท่ำนไดข้องแท้
แน่นอนหำกท่ำนเลือกซือ้ในดวิตีฟ้รีและรำคำถูกกวำ่เมืองไทยแน่นอน  
คอนเฟิรม์ ! 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่สนามบนิเถาหยวน สนำมบนิแห่งชำตขิองไตห้วนั 
20.10 น. เดินทำงกลบัสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG635 (มีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการ

บนเคร่ือง) 
23.00 น. เดนิทำงถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
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โอ้โห!! โปรโมช่ัน ไทเป อู่ไหล 
ทะเลสาบสุริยันจนัทรา 4 วัน 3 คืน บนิสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
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 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 20-23 ก.พ. 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 27ก.พ.-1 มี.ค. 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 05-08 มี.ค. 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 19-22 มี.ค. 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 11-14 เม.ย. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 12-15 เม.ย. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 5,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 
 

 
 

ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการทอ่งเทีย่วก าหนดให้มีการประชาสัมพันธสิ์นค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คอื ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด้์วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับนักท่องเทีย่ว
ทกุท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันทีมี่การลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ำ

กรุป๊มีกำรคอนเฟิรม์เดินทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000 บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน  ในกรณีท่ีคำ่ทวัรร์ำคำต ่ำกวำ่ 10,000 บำท  
    3.3 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง  

**30 วนัก่อนเดินทำงส  ำหรบัช่วงสงกรำนตแ์ละปีใหม่** 
4.  กำรยกเลกิกำรเดินทำง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  
**45 วนัส  ำหรบัช่วงสงกรำนตแ์ละปีใหม่** 
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวำ่ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทำงช่วงเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบิน
มีกำรกำรนัตีมัดจ ำท่ีนั่งกับสำยกำรบินและค่ำมัดจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรอื คำ่ทวัรท์ัง้หมด ไม่วำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ 
เขำ้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทัวรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและ
ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไม่
เดินทำงพรอ้มคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 



 
 
 
 
 
 
 
CODE: GOT11 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร ์

ขำ้งตน้ 
 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรบัเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจำกชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ 

กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ี 
2.  คำ่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทียบเทำ่ 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่ำน ำ้หนักสมัภำระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรมั] ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไข

ของแตล่ะสำยกำรบินท่ีมีกำรเรยีกเก็บ 
6.  คำ่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CODE: GOT11 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่า

ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องด่ืม , ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศพัท ,์ 
คำ่ซกัรดีฯลฯ 

3. คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบินเรยีกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทำ่น 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทำ่น 
2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มันและภำษีสนำมบินทุกแหง่เพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อน

วนัเดินทำง 
3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเน่ืองจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำร

นดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยูน่อกเหนือควำม
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อันเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของ
ทำ่น, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบติัเหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทำ่นตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิัทฯ แลว้ ทำงบรษิัทฯ จะถือวำ่ทำ่นได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่ำ่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำต ิหรือธรุกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบเอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพ่ือ
เป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัใินกำรเขำ้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนญุำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสำรเรื่องท่ีพกัทำงบรษัิทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของไตห้วนั** 



 
 
 
 
 
 
 
CODE: GOT11 

 

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทำงอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ข่ำยคณุสมบตัิเพ่ือกำรพ ำนัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้เมือง จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกเมืองไตห้วนั หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้เมือง และ

ไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัท่ีิอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขำ้เมือง 

 
 

 

 

 

1. ตั๋วเครื่องบนิขำออกจำกเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไตห้วนั 


