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ล่องเรือทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา | ขอพรความรกัวดัหลงซาน | ช็อปป้ิงซีเหมินติง  
อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน | แช่น า้แร่สไตลไ์ตห้วนั แบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

 
 

 

 

 

 

 

เดินทาง พฤศจกิายน-มนีาคม 2562  

เร่ิมเพียง 14,888.- 

Promotion Taipei  
ทะเลสาบสุริยันจนัทรา 4 วัน 3 คนื  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน 
วนัที่ 2. หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุิยนั จนัทรา – วดัพระถงัซัมจั๋ง – วดัเหวินหวู่ – ไทเป – รา้นคอสเมติค – ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 
วนัที่ 3. ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึชัน้89) – ตลาดซื่อหลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ต – แช่น  า้แร่สไตลไ์ตห้วนัแบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 
วนัที่ 4. Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน (ขอพรความรกั) – ไตห้วนั (สนามบิน
เถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CI837: 23.20-02.20+1) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคนื 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร ์S  สายการบินไชน่า แอรไ์ลน์ รวมน า้หนักกระเป๋า 30 
กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์หรือเนือ้สัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

08.30 น. ออกเดินทางสูถ่งึ สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ CI838  (มีอาหาร
และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถงึ สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการ
นดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากท่านไดผ่้านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดื่ม) 
 จากนัน้น  าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู ่ เมืองไถจง น  าท่านสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งใน

ยคุสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลีภ้ัยมารวมตวัที่ไตห้วัน เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจาก
กนัไป ต่อมามีโครงการรือ้หมู่บา้นแห่งนีแ้ละสรา้งเป็นเมืองใหม่แต่ ในระหว่างที่ท  าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คณุปู่
หวง หย่ง ฟู่  ตดัสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวก าแพง และตวับา้น นยัว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท้ี่ ภาพวาดบน
ก าแพงและตวับา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีนัที่สดใสเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสอื ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้บัการ
กลา่วขานในวงกวา้ง 

 
น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดบักลาง 
รา้นเครื่องส  าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง ใหท้่านไดเ้ลอืก
แวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี ้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหาร
ทอ้งถ่ิน อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจงัแหลง่ใหญ่ที่สดุของไถจงอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 
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วันที ่2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเห
วนิหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางสู ่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล น  าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปรา่งครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ์ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วที่ก  าลงัประกบกนัอยู่และ
ยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมังกรลอ้มรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรบัพลงัมังกรที่สมบูรณท์ี่สดุของไตห้วัน  น  าท่านนั่งเรอื
ยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนั้นน  าท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ท่านจะไดถ่้ายรูปกบัมมุทีสวยที่สดุของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา   
จากนัน้น  าท่านกราบไหวส้ิ่งศกัด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ู เทพเจา้แห่งความ
ซื่อสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ล่าสดุหรือที่เรารูจ้ักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดา้นความรกัที่วดั
หลงซันไทเป วัดนีถื้อว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจา้ส  าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี ้ สิ่งที่
น่าสนใจยงัไม่หมดแค่นีย้ังมีสงิโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลงัให้
ท่านไดถ่้ายรูปคู่อีก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแก่เวลา น  าท่านออกเดินทางสู ่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วัน น  าท่านชอ้ปป้ิง ร้านเคร่ืองส าอางค ์COSMETIC 

SHOP ศนูยร์วมเครื่องส  าอางชื่อดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ที่ท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้  
จากนั้นน  าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สดุของไตห้วันเลยก็ว่าได ้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้
และรองเทา้ก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินคา้ย่ีห้อทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้  แต่ที่นี่ไม่ไดม้ีแค่สินค้าช้อปป้ิงอย่างเดียว ยังมีรา้นอาหาร
เยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรบัประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้ับเมน ูน  า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซูแบบเกาหลีซึ่ง
ตน้ต ารบัของเมนนูีอ้ยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชั้น89) – ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต – แช่น ้าแร่สไตลไ์ต้หวันแบบ
ส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่า

ไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรอืเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

 
น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ที่เป็นแหลมย่ืน
ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก  ท  าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะ
ต่างๆที่น่าต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสยีงโด่งดงัไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ดสไตลไ์ต้หวัน) 
 ท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วันที่

สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์ิง  ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสยีงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์วงสวี ้   สมยัราชวงศช์ิง มีนัก
ขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ี่หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื ้นเมือง ทั้งขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและที่นี่ยงัมีโลเคชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคัดเลอืกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหล ีซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์ูนแอ
นิเมชั่นของญ่ีปุ่ นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินจาก
การต์นูเรื่องนีแ้ละกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรอืถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบ
ท้องถิ่นขึน้และลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพ่ิมประสบการณก์ารน่ัง
รถเมลข์องไต้หวัน *** 
เดินทางกลบัไทเป น  าท่านถ่ายรูปคู่กบั ตกึไทเป 101 ที่ปัจจบุนัถือว่าเป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่
มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไตห้วัน  โครงสรา้งของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของ
ไตห้วนั เพราะตกึแห่งนีต้กึที่มีความสงูถงึ 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนัที่ช่วยถ่วงสมดลุของ
ตวัตกึไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสงูที่สดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที่ 1 
ของไวไ้ดคื้อลฟิตท์ี่เรว็ที่สดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกเพ่ือขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD)  



 

  5 Promotion Taipei ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 4 วนั 3 คืน โดย สายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์                    [GQ1TPE-
CI001]                                        

 

 
 น าท่านช้อปป้ิง ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ินของไต้หวัน มี

รา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสนิคา้พืน้เมือง สนิคา้แฟชั่น
วยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ต่าง ๆ ที่ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเท่า 

** พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการอาบน ้าแร่ แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก** 

วันที ่4 
Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัด
หลงซาน(ขอพรความรัก) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภมิู) (CI837 : 23.20-02.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชอ้ปป้ิง ร้าน Germanium ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่ประกอบไปดว้ยแม่เหลก็แรก่อ้นธาตเุจอมาเนี่ยม ที่

มีคุณสมบัติ ท  าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน  า้ลกึที่
เป็นอญัมณีล  า้ค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีที่ในโลก  
น าท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเล
ซีฟู้ดคลา้ยของญ่ีปุนแต่ไม่ตอ้งไปถงึญ่ีปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสนิคา้หลากหลาย
ใหเ้ลอืกชิมหรอืเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย  
จากนัน้น  าท่านช็อปป้ิงสนิคา้ที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น  าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ในราคาโปรโมชั่นที่จะท าใหท้่าน
ไดส้่วนลดมากมาย สินคา้แนะน า ! เซ็ทชุดน า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย่ี์หอ้ต่าง ๆ มีใหเ้ลือกมากมายและที่
ส  าคญัท่านไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลอืกซือ้ในดิวตีฟ้รแีละราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน  คอนเฟิรม์ !  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
 ท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ที่สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้ง

แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส  าคัญคือห้อง
แกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้ เสือ้ผา้ 
รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเ รื่องราวทาง
ประวัติศาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ่งเหล่านี ้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส  าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีต
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ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปลี่ยนเวรของเหลา่หทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซานซ่ือ หรอื “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้่าเป็นวดัพทุธที่เก่าแก่ที่สดุในไตห้วันก็
ว่าได ้ภายในวัดแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและ
เหลา่เทพเจา้ที่ไดส้รา้งไวอ้ย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาไดย้ากในปัจจบุนั  ในแต่ละวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุม
โลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส  าหรบัท่านที่ตอ้งการขอพรเรื่องความรกั ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรกัขอไดท้ี่นี่กับองค์
เทพเจา้แห่งความรกัหรอื ”เฒ่าจนัทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรกั” ซงึเป็นสญัลกัษณท์ี่แสดงออกถงึคู่แท ้มีช่ือเสยีงโด่งดงัมากของ
ไตห้วนั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไตห้วนั 
23.20 น. เดินทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ CI837 

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
02.20 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

   

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 23-26 พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 19-22 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

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

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.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
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ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธส์ินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์ึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถา้หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่
กรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ  านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  

**30 วนัก่อนเดินทางส  าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
**45 วนัส  าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
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4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ  า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ 
เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและ
ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

ขา้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่ งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ 

กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

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

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรมั] ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
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 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวซ่ีา

ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอวซ่ีาตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่
ซกัรีดฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไตห้วนั/ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อน

วนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ  าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ

เป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั**  

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั 
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