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 อู่ไหล เมืองแห่งบ่อน ำ้พรุ้อน | ลอ่งเรือทะเลสำบสริุยนัจนัทรำ | ขอพรควำมรักวดัหลงซำน  
ช็อปปิง้ซีเหมินติง | อทุยำนแห่งชำติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน  

แช่น ำ้แร่สไตล์ไต้หวนั แบบส่วนตวัภำยในห้องพกั 
 
 

 

 

 

 

 

เดนิทาง กุมภาพนัธ์ – เมษายน 2563  

เร่ิมเพียง 17,999.- 

โอ้โห!! โปรโมช่ัน ไทเป อู่ไหล 
ทะเลสาบสุริยนัจันทรา 4 วัน 3 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) – ไต้หวนั (สนำมบินเถำหยวน) (TG634 : 07.10-11.50) – ไทจง – หมูบ้่ำนสำยรุ้ง – ตลำดกลำงคืน 
วนัท่ี 2. หนำนโถว – ลอ่งเรือทะเลสำบสริุยนั จนัทรำ – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินหวู ่– ไทเป – ร้ำนคอสเมตคิ – ช้อปปิง้ซเีหมินตงิ 
วนัท่ี 3. ช้อปปิง้เค้กพำยสบัปะรด – อทุยำนแหง่ชำติเยห๋ลิว่ – หมูบ้่ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึชัน้89) – วดัหลงซำน(ขอ
พรควำมรัก)  – ตลำดซื่อหลนิไนท์มำร์เก็ต – แช่น ำ้แร่สไตล์ไต้หวนัแบบสว่นตวัภำยในห้องพกั 
วนัท่ี 4. น ำ้ตกอูไ่หล(รวมนัง่รถรำง) – ถนนโบรำณอูไ่หล – Germanium Power –DUTY FEE – อนสุรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – ไต้หวนั (สนำมบิน
เถำหยวน) – กรุงเทพ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) (TG635 : 20.10-23.00) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (TG634 
: 07.10-11.50) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

04.30 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู2 เคำเตอร์ C  สายการบินไทย รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กิโลกรัมโดยมี
เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

07.10 น. ออกเดินทำงสู่ถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG634  (มีอาหารและ
เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

11.50 น. เดินทำงถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลำท้องถ่ินเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อควำมสะดวกใน
กำรนดัหมำย กรุณำปรับนำฬิกำของทำ่นเป็นเวลำท้องถ่ิน) หลงัจำกทำ่นได้ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร 

กลางวนั รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองดื่ม) 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงโดยรถโค้ชสู ่เมืองไถจง น ำทำ่นสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้ำนทหำรผ่ำนศึกของพรรคก๊กมินตัง๋ใน

ยคุสงครำมกลำงเมืองของจีน ที่เดินทำงลีภ้ยัมำรวมตวัที่ไต้หวนั เวลำผำ่นมำหลำยสิบปี ผู้คนย้ำยออก บ้ำงก็ล้มหำยตำยจำก
กนัไป ตอ่มำมีโครงกำรรือ้หมูบ้่ำนแหง่นีแ้ละสร้ำงเป็นเมืองใหมแ่ต่ ในระหวำ่งที่ท ำกำรรือ้ถอนมีทหำรเก่ำนำยหนึง่นำมวำ่ คณุปู่
หวง หยง่ ฟู่  ตดัสนิใจวำดภำพและระบำยสแีนวก ำแพง และตวับ้ำน นยัวำ่เป็นเสมือนกำรบอกลำหมู่บ้ำนแห่งนีท้ี่ ภำพวำดบน
ก ำแพงและตวับ้ำนสะดดุตำผู้พบเห็น ด้วยสสีนัท่ีสดใสเป่ียมไปด้วยควำมสขุ ทัง้ตวัหนงัสอื ตวักำร์ตนู ใบหน้ำคน จนได้รับกำร
กลำ่วขำนในวงกว้ำง 
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น ำทำ่น ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินค้ำหลำกหลำยประเภททัง้แบบแผงลอยและร้ำนยี่ห้อแบรนด์ระดบักลำง 
ร้ำนเคร่ืองส ำอำงค์จำกญ่ีปุ่ น ร้ำนรองเท้ำกีฬำยี่ห้อตำ่งๆ เสือ้ผ้ำหลำกหลำยยี่ห้อ ทัง้ยี่ห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง ให้ทำ่นได้เลอืก
แวะซือ้ แวะชมตำมใจชอบ หำกท่ำนใดไม่ใช่ขำช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลวัเบื่อเพรำะตลำดแห่งนีย้ังเป็นตลำดที่รวบรวมอำหำร
ท้องถ่ิน อำหำรทำนเลน่หรือทำนจริงจงัแหลง่ใหญ่ที่สดุของไถจงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูชาบูบุฟเฟต์) 
ที่พกั ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ ง – วัดเห
วนิหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทำงสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนั ที่ไม่มีทำงออกสูท่ะเล น ำท่ำน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

ซึง่เป็นทะเลสำบน ำ้จืดที่เกิดขึน้ตำมธรรมชำติที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนัเส้นทำงรอบทะเลสำบมีควำมยำวถึง 33 กิโลเมตร หำก
มองจำกมมุสงูทะเลสำบแหง่นีจ้ะมีรูปร่ำงคร่ึงบนเหมือนพระอำทิตย์ คร่ึงลำ่งเหมือนพระจนัทร์เสีย้วที่ก ำลงัประกบกนัอยู่และ
ยงัเป็นต ำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมงักรล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่ำเป็นจุดรับพลงัมงักรที่สมบรูณ์ที่สดุของไต้หวนั น ำท่ำนนัง่เรือ
ยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ ชมควำมงำมบรรยำกำศรอบๆ ทะเลสำบแหง่นี ้ 
จำกนัน้น ำท่ำนสู ่วัดพระถังซัมจั๋ ง นมสักำรพระทนต์(ฟัน) ของพระถงัซมัจัง๋ ที่อญัเชิญมำจำกชมพทูวีปและยงัเป็นจุดชมวิว
ทะเลสำบในมมุสงูอีกด้วย ทำ่นจะได้ถ่ำยรูปกบัมมุทีสวยที่สดุของทะเลสำบสริุยนั จนัทรำ   
จำกนัน้น ำทำ่นกรำบไหว้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เช่น ศำสดำขงจือ้ เทพเจ้ำแห่งปัญญำ และเทพกวนอ ูเทพเจ้ำแห่งควำม
ซื่อสตัย์ และเทพเจ้ำแห่งควำมรักองค์ใหม่ลำ่สดุหรือที่ เรำรู้จกักนัในนำม “เฒ่ำจนัทรำ” ที่มีช่ือเสียงมำกในด้ำนควำมรักที่วดั
หลงซนัไทเป วดันีถื้อว่ำเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้ำส ำคญัที่ท่ำนสำมำรถมำขอพรได้ครบทุกควำมปรำรถนำที่วัดนี ้สิ่งที่
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นำ่สนใจยงัไมห่มดแคน่ีย้งัมีสงิโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้ำวดั ซึง่มีมลูคำ่ตัวละ 1 ล้ำนเหรียญดอลลำ่ร์ไต้หวนัเป็นฉำกหลงัให้
ทำ่นได้ถ่ำยรูปคูอ่ีก 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 

 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนออกเดินทำงสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั น ำท่ำนช้อปปิง้ ร้านเคร่ืองส าอางค์ COSMETIC 

SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส ำอำงช่ือดงัของไต้หวนั มำกมำยหลำยแบรนด์ ท่ีทำ่นสำมำรถซือ้เป็นของฝำกแก่คนทำงบ้ำนได้  
จำกนัน้น ำท่ำนช้อปปิ้งย่ำน ซีเหมินติง ถือว่ำเป็นแหล่งช้อปปิง้ที่ยอดนิยมที่สดุของไต้หวนัเลยก็ว่ำได้ หำกเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยำมสแควร์ไต้หวนั หำกเปรียบเทียบกบัเกำหลก็ีคือเมียงดงไต้หวนั ด้ำนในมีหลำกหลำยแบรนด์สินค้ำทัง้เสือ้ผ้ำ
และรองเท้ำก่ีฬำยี่ห้อต่ำง ๆ ยงัมีสินค้ำยี่ห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้ำช้อปปิ้งอย่ำงเดียว ยังมีร้ำนอำหำร
เยอะแยะมำกมำยให้ทำ่นได้เลอืกรับประทำน แนะน ำว่ำพลำดไม่ได้กบัเมน ูน ำ้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกำหลีซึ่ง
ต้นต ำรับของเมนนูีอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึชัน้89) – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – 
แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นเลอืกซือ้ของฝำก ท่ี ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่ำเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจ ำชำติเลยก็ว่ำ

ได้แนะน ำให้ทำ่นซือ้เป็นขนมฝำกแก่คนทำงบ้ำนหรือเพื่อนๆ (ขนมพำยสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 
น ำทำ่นเดินทำงสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยำนแหง่นีต้ัง้อยูท่ำงสว่นเหนือสดุของเกำะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมยื่น
ไปในทะเล กำรเซำะกร่อนของน ำ้ทะเลและลมทะเลและกำรเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก  ท ำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำงลกัษณะ
ตำ่งๆที่นำ่ตื่นตำเลยทีเดียว โดยเฉพำะหินรูปพระเศียรรำชินี ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน) 

 ทำ่นสู ่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหวำ่งทำงก่อนขึน้เขำไปยงัหมูบ้่ำนจ่ิวเฟ่ินทำ่นจะได้เห็นเส้นทำงรถไฟแห่งแรกของไต้หวนัที่
สร้ำงขึน้ในสมยัรำชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริย์กวงสวี ้  สมยัรำชวงศ์ชิง มีนกั
ขุดทองจ ำนวนมำกพำกันมำขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบนันีท้ี่หมู่บ้ำนจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บ้ำนที่มีกำรขำยของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อำหำร และของฝำกแบบพืน้เมืองหรือที่เรำเข้ำใจกนัง่ำยๆ คือหมู่บ้ำน OTOP ของไต้หวนันัน่เองและที่นี่ยงัมีโลเคชัน่
ควำมสวยงำมและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวัจนได้รับคดัเลอืกเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำซีร่ีย์เกำหลี ซีร่ีย์ไต้หวนัและกำร์ตนูแอ
นิเมชัน่ของญ่ีปุ่ นท่ีฉำยทัว่โลกอย่ำงเร่ือง SPIRITED AWAY  ท ำให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉำกควำมสวยงำมของหมู่บ้ำนจ่ิวเฟ่ินจำก
กำร์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลำยเป็นสถำนท่ีเที่ยวยอดนิยมในกำรมำเช็คอินหรือถ่ำยรูปอีกแหง่หนึง่ของไต้หวนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบ
ท้องถิ่นขึน้และลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การน่ัง
รถเมล์ของไต้หวัน *** 
เดินทำงกลบัไทเป น ำทำ่นถ่ำยรูปคูก่บั ตึกไทเป 101 ที่ปัจจบุนัถือวำ่เป็นจดุแลนด์มำร์คของไต้หวนั หำกทำ่นมำไต้หวนัแล้วไม่
มีรูปคู่กบัตึกไทเป 101 นัน่แปลว่ำ ท่ำนมำยงัไม่ถึงไต้หวนั  โครงสร้ำงของตึกนีแ้สดงถึงควำมสำมำรถทำงด้ำนวิศวกรรมของ
ไต้หวนั เพรำะตึกแห่งนีต้ึกที่มีควำมสงูถึง 508 เมตร ภำยในตวัอำคำรมีลกูตุ้มขนำดใหญ่หนกักว่ำ 660 ตนัที่ช่วยถ่วงสมดุล
ของตวัตกึไว้ และช่วยกำรสัน่สะเทือนเวลำที่เกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที่สดุในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยงัคงควำมเป็น
ที่ 1 ของไว้ได้คือลฟิต์ที่เร็วที่สดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ที่เร็วที่ สุดในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) วัด
หลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภเูขา” เป็นวดัเก่ำแก่ที่สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถือได้วำ่เป็นวดัพทุธท่ีเก่ำแก่ที่สุดในไต้หวนัก็ว่ำ
ได้ ภำยในวดัแหง่นีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมที่ประณีต  ท่ำนจะได้เห็นลวดลำยมงักรและเหลำ่
เทพเจ้ำที่ได้สร้ำงไว้อยำ่งวิจิตรงดงำมโดยช่ำงฝีมือที่หำได้ยำกในปัจจุบนั  ในแต่ละวนัก็จะมีพทุธศำสนิกชนจำกทัว่ทกุมมุโลก
มำเคำรพสกักำระไมข่ำดสำยและ ส ำหรับทำ่นท่ีต้องกำรขอพรเร่ืองควำมรัก ขอด้ำยแดงเสริมดวงควำมรักขอได้ที่น่ีกบัองค์เทพ
เจ้ำแห่งควำมรักหรือ ”เฒ่ำจนัทรำ ต ำนำนด้ำยแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีช่ือเสียงโด่งดงัมำกของ
ไต้หวนั น ำทำ่นช้อปปิง้ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลำดที่มีช่ือเสียงที่สดุของไทเป ในด้ำนอำหำรท้องถ่ินของไต้หวนั มี
ร้ำนอำหำรมำกกวำ่ 80 ร้ำนให้ทำ่นได้เลอืกทำนเลอืกชิมกนัแบบสไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสินค้ำพืน้เมือง สินค้ำแฟชัน่
วยัรุ่น  ร้ำนรองเท้ำกีฬำยี่ห้อตำ่ง ๆ ท่ีให้ได้ช้อปปิง้กนัแบบจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
น า้ตกอู่ไหล(รวมน่ังรถราง) – ถนนโบราณอู่ไหล – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  
Germanium Power –DUTY FEE –ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (TG635 : 20.10-23.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นเดินทำงสูอู่ไ่หล เมืองทอ่งเที่ยวตำกอำกำศ ชนบทเลก็ๆ หำ่งจำกตวัเมือง

ไทเป(Taipei)ไปทำงตอนใต้ประมำณ 20 กิโลเมตร มีช่ือเสียงด้ำนแหล่งแช่
น ำ้แร่, วิวทิวทศัน์ที่สวยงำม, น ำ้ตก Wulai ที่สวยงำม, แม่น ำ้สีเขียวใสสะอำด 
และจุดชมซำกุระ ช่ือดังของเกำะไต้หวัน ท ำให้เมืองเล็กๆแห่งนี  ้ดึงดู
นกัท่องเที่ยวทัง้ชำวไต้หวันและชำวต่ำงชำติได้มำกตลอดทุกช่วงเวลำของปี 
ถนนโบราณ(Wulai Old Street) ถนนคนเดินที่ขำยของชำวเผ่ำพืน้ที่เมืองของ
ไต้หวันและของจ ำพวกขนม ของกินเล่น ชำกำแฟ จำกนัน้น ำท่ำน นัง่รถรำง
เลก็ๆที่ดเูหมือนกบัของเลน่ วิ่งรับสง่ระยะสัน้ๆประมำณ ไปสง่แถวๆน ำ้ตกอไูหล 
ระหว่ำงทำงก็ชมวิวไปด้วย น า้ตกอูไหล(Wulai Falls) เป็นหนึ่งในไฮไลท์หลกั
ของกำรมำเที่ยวเมืองอูไหล เป็นน ำ้ตกที่สูงถึง 85 เมตร สำมำรถชมได้จำก
บริเวณ Warrior Square  
***ในช่วงมกรำคม-มีนำคมท่ำนจะได้พบกบัฤดูกำลของเทศกำลดอกซำกุระที่บำนสะพร่ัง หมำยเหตทุัง้นีก้ำรบำนของดอก
ซำกรุะขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศและปัยจยัอื่นๆ ที่มีผลตอ่กำรผลบิำนของดอกซำกรุะร่วมด้วย*** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 ทำ่นชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้ำงขึน้เพื่อร ำลกึถึงอดีตประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลำในกำรสร้ำงถึง 3 ปี สร้ำง

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมำณ 205 แสนตำรำงเมตร ด้ำนในตวัอำคำรประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส ำคญัคือห้อง
แกลลอร่ีรูปภำพตำ่งๆ ของอดีตประธำนำธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภำพของ ทำ่นมำดำม ซง่ เมย่ หลงิ หรือมำดำมของทำ่น
เจียงนัน่เอง ภำยในห้องนีไ้ม่ได้มีแค่รูปภำพเท่ำนัน้ที่เล่ำเร่ืองรำวชีวประวตัิของท่ำนทัง้สองแต่ยงัมีข้ำวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้ำ 
รถยนต์กันกระสุนประจ ำต ำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่ำงน่ำสนใจให้ท่ำนไ ด้เลือกชมเลือกถ่ำยรูปพร้อมฟังเร่ืองรำวทำง
ประวัติศำสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่ำนี ้และอีกหนึ่งส่วนที่ส ำคัญคือบริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปัน้ขนำดใหญ่ของท่ำนอดีต
ประธำนำธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีกำรจดัโชว์กำรเปลีย่นเวรของเหลำ่หทำรท่ีแสดงควำมเคำรพและภกัดีตอ่ท่ำน
อดีตประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ค  
น ำท่ำน ช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ 
Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธำตเุจอมำเนี่ยม ที่มี
คุณสมบัติ ท ำให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มควำมกระปรีก้ระเปร่ำ และ
คลำย ควำมเครียด รวมถึงปะกำรังแดง ปะกำรังน ำ้ลกึที่เป็นอญัมณี
ล ำ้คำ่ที่หำยำกซึง่มีอยูไ่มก่ี่ที่ในโลก  
 
จำกนัน้น ำทำ่นช็อปปิง้สินค้ำที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินค้ำแบรนด์เนม
ชัน้น ำให้ท่ำนได้เลือกซือ้ ในรำคำโปรโมชั่นที่จะท ำให้ท่ำนได้สว่นลด
มำกมำย สนิค้ำแนะน ำ ! เซ็ทชุดน ำ้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จำกแบรนด์ยี่ห้อต่ำง ๆ มีให้เลือกมำกมำยและที่ส ำคญัท่ำน
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ได้ของแท้แนน่อนหำกทำ่นเลอืกซือ้ในดิวตีฟ้รีและรำคำถกูกวำ่เมืองไทยแนน่อน  คอนเฟิร์ม ! 
 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นออกเดินทำงสู ่สนามบินเถาหยวน สนำมบินแหง่ชำติของไต้หวนั 

20.10 น. เดินทำงกลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG635 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการ
บนเคร่ือง) 

23.00 น. เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
  

โอ้โห!! โปรโมช่ัน ไทเป อู่ไหล 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บนิสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
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.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 
 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมอืง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 
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1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว  

 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำ

กรุ๊ปมีกำรคอนเฟิร์มเดนิทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000 บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์เตม็จ ำนวน  ในกรณีท่ีคำ่ทวัร์รำคำต ่ำกวำ่ 10,000 บำท  
    3.3 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทำง  

**30 วนัก่อนเดนิทำงส ำหรับชว่งสงกรำนต์และปีใหม*่* 
4.  กำรยกเลิกกำรเดนิทำง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนกำรเดนิทำง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
**45 วนัส ำหรับชว่งสงกรำนต์และปีใหม*่* 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวำ่ 15 วนักำรเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบิน
มีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่กับสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไมมี่กำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ คำ่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ 
เข้ำประเทศท่ีระบุ ไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและ
ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดนิทำงพร้อมคณะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกร้องคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1.  ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์
ข้ำงต้น 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีนั่งจำกชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ 
กรุณำตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ี 

2.  คำ่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบไุว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เข้ำชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] ค่ำประกนัวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเง่ือนไข

ของแตล่ะสำยกำรบนิท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท คำ่

รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจำ่ย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรตำ่งด้ำวตำ่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่า

ให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2. คำ่ใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืม, คำ่อำหำรท่ีสัง่เพิ่มเอง, คำ่โทรศพัท์, 
คำ่ซกัรีดฯลฯ 

3. คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
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4. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทำ่น 
 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถึ่ง 10 ทำ่น 
2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บคำ่น ำ้มนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อน

วนัเดนิทำง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอนัเน่ืองจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง, กำร

นดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของ
ทำ่น, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทำ่นตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือคำ่ทวัร์ทัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมอืงไต้หวนัให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวซีำ่เข้ำเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่ำ่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อกำรทอ่งเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบเอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อ
เป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัิในกำรเข้ำ เมืองไต้หวนั 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนญุำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองที่พกัทำงบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึน้ระหวำ่งที่พ ำนกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวำ่งที่พ ำนกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งที่พ ำนกัในเมืองไต้หวนั 
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใช้งำนเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท ำในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเข้ำขำ่ยคณุสมบตัิเพื่อกำรพ ำนกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำเมือง จะต้องระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้ำเมือง และ

ไมเ่ข้ำขำ่ยคณุสมบตัิที่อำจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้ำเมือง 

 


