
 

TAIPEI SUNMOON LAKE 4D 3N 
โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ-์กนัยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  ขอพรความรกัวดัหลงซาน 

ช็อปป้ิงซเีหมนิตงิ  วดัพระถงัซมัจ ัง๋  วดัเหวนิหวู ่

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตลาดซือ่หลนิ ตกึไทเป 101 

อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่  พเิศษ !! แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั แบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) (CI838 : 08.30-

13.10) – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ตลาดกลางคนื 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร ์S  สายการบนิไชน่า แอร์

ไลน ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

ส าคญัมาก!! ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรปูเขา้เมอืง

ไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้

08.30 น. ออกเดนิทางสู่ถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วนั โดยสายการบนิไชนา่ แอร์

ไลน ์เทีย่วบนิที ่CI838  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) 

หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง (แฮมเบอเกอร+์เครือ่งดืม่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงไถจง น าท่านสู่ หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้น

ทหารผ่านศกึของพรรคก๊กมนิตั๋งในยุคสงครามกลางเมอืงของจีน ทีเ่ดนิทางลีภั้ยมารวมตัวที่

ไตห้วัน เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนัไป ต่อมามโีครงการรือ้

หมู่บา้นแห่งนี้และสรา้งเป็นเมอืงใหมแ่ต ่ในระหว่างทีท่ าการรื้อถอนมทีหารเกา่นายหนึง่นามวา่ 

คุณปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวก าแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมอืนการ

บอกลาหมู่บา้นแห่งนี้ที่ ภาพวาดบนก าแพงและตัวบา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีันที่สดใส

เป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตัวหนังสอื ตัวการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้ับการกลา่วขานในวงกวา้ง  

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอย

และรา้นยี่หอ้แบรนด์ระดับกลาง รา้นเครื่องส าอางค์จากญี่ปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆ 

เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจ

ชอบ หากท่านใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบือ่เพราะตลาดแห่งน้ียังเป็นตลาดทีร่วบรวม

อาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– ไทเป – 

รา้นคอสเมตคิ – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไตห้วัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่าน 

ล่องเรอืทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งน้ี

จะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกันอยู่และ

ยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ พื้นทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์

ที่สุดของไตห้วัน น าท่านน่ังเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ 

ทะเลสาบแหง่น้ี  

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจั๋ง ทีอ่ัญเชญิมาจาก

ชมพูทวปีและยังเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรปูกบัมมุทสีวยทีส่ดุของ

ทะเลสาบสรุยิัน จันทรา   



 

จากนั้นน าท่านกราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา 

และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ล่าสุดหรือที่เรา

รูจ้ักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีวั่ดหลงซันไทเป วัดน้ีถอืว่าเป็น

จุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาที่วัดน้ี สิง่ที่

น่าสนใจยังไมห่มดแคน้ี่ยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ

ดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาประธานาธบิด)ี 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้น

เครือ่งส าอางค ์COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลาย

แบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลย

ก็ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอื

เมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ต่าง ๆ ยังมี

สนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกซื้อ แต่ที่น่ีไม่ไดม้ีแค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไม่ไดก้บัเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อน

สเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซีึง่ตน้ต ารับของเมนูน้ีอยูท่ีซ่เีหมนิตงิน่ีเอง 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ตกึ

ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึช ัน้89) – ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต – แช่น า้แร่สไตล์

ไตห้วนัแบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ รา้นพายสบัปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วัน

เปรียบเสมือนขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือ

เพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งน้ีตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเลและ



 

การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก  ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆทีน่่าตืน่ตาเลย

ทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนีิ ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ซฟู้ีดสไตลไ์ตห้วนั) 

ท่านสู่  หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็น

เสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วันที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดีตที่จิว่เฟ่ินเป็นแหล่ง

เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพา

กันมาขุดทองทีน่ี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของพื้นเมอืง ทัง้

ขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP 

ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจน

ไดร้ับคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชั่นของญีปุ่่ นทีฉ่าย

ทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิว่

เฟ่ินจากการต์ูนเรือ่งน้ีและกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแหง่

หนึง่ของไตห้วัน  

*** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถ

เป็นรถเมล์แบบทอ้งถิ่นขึน้และลงเหมือนคนทอ้งถิ่น ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคน

ทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางกลับไทเป น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของ

ไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน  

โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่น้ีตกึทีม่ี

ความสูงถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุล

ของตัวตกึไว ้และชว่ยการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก 

แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์

ทีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD)  

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที่มีชือ่เสยีงที่สุดของไทเป ในดา้น

อาหารทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบ

สไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดยีว และยังมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชั่นวัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง 

ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั EASTERN RESORT YANGMEI  หรอืเทยีบเทา่ 



 

** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการอาบน า้แร ่แบบบรรยากาศสว่นตวั

ภายในหอ้งพกั** 

 

วนัทีส่ ี ่ Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – 

วดัหลงซาน(ขอพรความรกั) – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ (CI837 : 23.20-02.20) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ชอ้ปป้ิง รา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ย

แม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความ

กระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอัญมณีล ้าค่าที่

หายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก  

น าท่านเพลดิเพลนิกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็น

บรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ ดคลา้ยของญี่ปุนแต่ไม่ตอ้งไปถึงญี่ปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็น

บรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกชมิหรอืเลอืกซือ้

ไดต้ามอัธยาศัย  

จากนัน้น าท่านช็อปป้ิงสนิคา้ที ่DUTY FREE  ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 

ในราคาโปรโมชั่นที่จะท าใหท้่านไดส้่วนลดมากมาย สนิคา้แนะน า ! เซ็ทชุดน ้าหอมแบบ 

EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี่หอ้ต่าง ๆ มีใหเ้ลือกมากมายและที่ส าคัญท่านไดข้องแท ้

แน่นอนหากทา่นเลอืกซือ้ในดวิตีฟ้รแีละราคาถกูกวา่เมอืงไทยแน่นอน  คอนเฟิรม์ !  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ... เมนูสกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร 

ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส าคัญคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีต

ประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรปูภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่น

เจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้แีค่รูปภาพเท่านัน้ทีเ่ล่าเรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแต่

ยังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจ าต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจให ้

ท่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่เหลา่น้ี และอกี

หนึง่สว่นทีส่ าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรปูปั้นขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไค



 

เช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและ

ภักดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค 

วดัหลงซานซือ่ หรอื “วดัมงักรภูเขา” เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถอืไดว้่า

เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไตห้วันก็ว่าได ้ภายในวัดแห่งนี้ เต็มไปดว้ยรูปแบบของ

ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหลา่เทพเจา้ทีไ่ด ้

สรา้งไวอ้ยา่งวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน  ในแตล่ะวันก็จะมพีุทธศาสนกิชน

จากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านทีต่อ้งการขอพรเรือ่งความรัก 

ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ีน่ี่กับองคเ์ทพเจา้แห่งความรักหรอื ”เฒ่าจันทรา ต านาน

ดา้ยแดงแหง่รัก” ซงึเป็นสญัลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึคูแ่ท ้มชีือ่เสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

23.20 น. เดนิทางกลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดย สายการบนิไชน่า แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่

CI837 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

02.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
ทา่นละ 

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

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

วนัที ่27 ก.พ.-1 ม.ีค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที ่05-08 ม.ีค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที ่19-22 ม.ีค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

วนัที ่04-07 ม.ิย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที ่07-10 ม.ิย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที ่11-14 ม.ิย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที ่14-17 ม.ิย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัที ่18-21 ม.ิย. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการ
ทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 เหรยีญ/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

*** ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นชาอูห่ลง , รา้น COSMETIC , 

ศนูยแ์ร ่GERMANIUM , รา้นขนมพืน้เมอืง ฯลฯ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมี

ผลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ 

ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่

กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกลา่ว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

• ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• การช าระคา่บรกิาร 

o กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท  

o กรณุาช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  ในกรณีทีค่า่ทัวรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  

o กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง  **30 วันกอ่นเดนิทางส าหรับชว่ง

สงกรานตแ์ละปีใหม*่* 

• การยกเลกิการเดนิทาง 

o แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไม่นับวันเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด  **45 วันส าหรับ

ชว่งสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 

o แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 



 

o แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

o ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมี

การการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER 

FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

o กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ 

เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ **ส าคัญ!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้

เมอืงไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน 

ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย

ตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

o เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ที ่

✓ ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทยีบเท่า** ในกรณีทีท่่านจอง

หอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทจะมกีารจัดหอ้งพักใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับตอ่ไป ** 

✓ คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [30 กโิลกรัม] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่

ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไตห้วันประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคน

ไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในไตห้วันไม่เกนิ 14 วัน ถา้กรณีทางรัฐบาลไตห้วันประกาศให ้

กลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกั

รดีฯลฯ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 



 

× คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 เหรยีญไตห้วัน /ทรปิ /ทา่น 

หมายเหต ุ

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

➢ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

➢ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

➢ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในเมอืงไตห้วันไม่เกนิ 14 

วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ เมอืงไตห้วัน 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทาง

บรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้น้ีขึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน (เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม 

และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน 

คณุสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วนั (ส าหรบักรณีการเขา้เมอืงไตห้วนัตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในเมอืงไตห้วันจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพื่อ

การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 14 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากเมอืงไตห้วัน หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

เขา้เมอืง และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้เมอืง 

 

 


