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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

เดินทางกรกฎาคม-พฤศจกิายน 2562  

TAIWAN SIMPLE 
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบนิเถาหยวน – หมูบ้่านจิ่วเฟ่ิน – ไทเป – อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค –

ช้อปปิง้ซีเหมนิตงิ – Germanium Power – อาบน า้แร่ภายในห้องพกั  

วนัท่ี 3. เดนิทางเมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ถาน – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา – วดัพระถมัซมัจัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– เมืองเจียอี ้
วนัท่ี 4. อทุยานอาหล่ีซนั – ชมป่าสนพนัปี – นัง่รถไฟโบราณอาหล่ีซนั เดนิทางเมืองไถจง – ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 

วนัท่ี 5. เดนิทางเมืองไทเป – DUTY FEE – ตกึไทเป 101 ไมร่วมขึน้ชัน้ 89 – ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด – ร้านคอสเมตคิ – สนามบนิเถาหยวน – 

กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (BR205 : 20.45-23.30) 
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23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน า้หนกักระเป๋า 30 
กิโลกรัม โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
[ส าคญัมาก!!  ไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้] 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบนิเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่ว
เฟ่ิน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปป้ิงซีเหมินติง – Germanium Power – อาบ
น า้แร่ภายในห้องพัก  

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

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวนั  เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากทา่นได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองดื่ม) 
 น าทา่นสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้  

สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยุคปัจจุบนันีท่ี้หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บ้านท่ีมี
การขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเข้าใจกนังา่ยๆ คือหมู่บ้าน 
OTOP ของไต้หวนันัน่เอง และท่ีน่ียงัมีโลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จนได้รับ
คดัเลอืกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์เกาหล ีซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตนูแอนิเมชัน่ของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทัว่โลกอยา่งเร่ือง 
SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็น
สถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแหง่หนึง่ของไต้หวนั *** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไป
หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรงกบัวนัเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลีย่นรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลงเหมือนคนท้องถ่ิน 
ทา่นจะได้สมัผสับรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวนั *** จากนัน้เดินทางเข้า
สูเ่มืองไทเป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนูสุกีส้ไตล์ไต้หวนั 1 เซ็ท/ท่าน) 
 น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง

ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไปด้วย 2 
สว่นท่ีส าคญั คือ ห้องแกลลอร่ีรูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิด รวมถึงรูปภาพของ ทา่นมา
ดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรือมาดามของทา่นเจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้ม่ได้มีแครู่ปภาพเทา่นัน้ท่ีเลา่เร่ืองราวชีวประวติั
ของทา่นทัง้สอง แตย่งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์กนักระสนุประจ าต าแหนง่ ท่ีจดัแสดงไว้อยา่งนา่สนใจให้
ทา่นได้เลอืกชม เลอืกถ่ายรูป พร้อมฟังเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไปพร้อมกบัสิง่เหลา่นี ้และอีกหนึง่สว่นท่ีส าคญั
คือบริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดั
โชว์การเปลีย่นเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ช้อปปิง้ยา่น 
ซีเหมินติง ถือวา่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุของไต้หวนัเลยก็วา่ได้ หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามส
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แควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลก็ีคือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สนิค้าทัง้เสือ้ผ้าและ
รองเท้าก่ีฬายี่ห้อตา่ง ๆ ยงัมีสนิค้ายี่ห้อท้องถ่ินให้เลอืกซือ้ แตท่ี่น่ีไม่ได้มีแคส่นิค้าช้อปปิง้อยา่งเดียว ยงัมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ทา่นได้เลอืกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไม่ได้กบัเมน ูน า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ 
หรือปิงซูแบบเกาหลซีึง่ต้นต ารับของเมนนีูอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงน่ีเอง  แวะช้อปปิง้ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อย
ข้อมือเพื่อสขุภาพ ท่ีประกอบไปด้วยแม่เหลก็แร่ก้อนธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบติั ท าให้เลอืดลมเดินดีขึน้ เพิ่ม
ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน า้ลกึท่ีเป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีหายากซึง่มี
อยูไ่ม่ก่ีท่ีในโลก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

** พิเศษ!! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการอาบน า้แร่ แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก** 

วันที่ 3 
เดนิทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจ๋ัง 
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไม่มีทางออกสูท่ะเล ซึง่เป็นจุด

ศนูย์กลางของไต้หวนั หรือเรียกวา่สะดือของเกาะไต้หวนัก็ได้ น าทา่นไหว้สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิท่ี วัดจงไถฉาน วดัใหญ่ทาง
ภาคกลางของไต้หวนั วดัแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีก่อสร้างขึน้จากพลงัแรงศรัทธาเลือ่มใสของเหลา่ศิษยานุศิษย์และ
ประชาชนท่ีร่วมกนับริจาค ร่วมลงแรงลงใจให้กบัพทุธศาสนา ทัง้ยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมีห้องศกึษาพระธรรม
หลายพนัห้องและได้ช่ือวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสดุแหง่หนึง่ในไต้หวนั    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั

เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือน
พระอาทิตย์ คร่ึงลา่งเหมือนพระจนัทร์เสีย้วท่ีก าลงัประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นต าแหนง่ฮวงจุ้ยท่ีดีมีมงักรล้อมรอบ 
พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อวา่เป็นจุดรับพลงัมงักรท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุของไต้หวนั  น าทา่นนัง่เรือยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจัง๋ นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงั
ซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ทา่นจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวย
ท่ีสดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา จากนัน้น าทา่นกราบไหว้สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิท่ี วดัเหวินหวู ่เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้า
แหง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแหง่ความซื่อสตัย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่สดุหรือท่ีเรารู้จกักนัใน
นาม “เฒา่จนัทรา” ท่ีมีช่ือเสยีงมากในด้านความรักท่ีวดัหลงซานไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจุดศนูย์รวมของเทพเจ้า
ส าคญัท่ีทา่นสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้สิง่ท่ีนา่สนใจยงัไม่หมดแคนี่ย้งัมีสงิโตหินอ่อน 2 ตวั 
ท่ีตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญดอลลา่ร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงั ให้ทา่นได้ถ่ายรูปคูอี่กด้วย    
น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจียอี ้เมืองท่ีคอ่นไปทางใต้ของไต้หวนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
อุทยานอาหล่ีซัน – ชมป่าสนพันปี – น่ังรถไฟโบราณอาหล่ีซัน – เดนิทางเมืองไถจง – ฝงเจ่ีย
ไนท์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซนั ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใช้เวลานัง่รถ

ขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางท่ีวิ่งขึน้เขาสงูไปเร่ือยๆ ทา่นจะได้ชมวิวภเูขาสงูเรียงรายกนัไตต่วักนัสลบั
กบัก้อนเมฆเป็นวิวท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั เดินทางเข้าสูอุ่ทยานอาหลีซ่นั เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงามและมี
ช่ือเสยีงโดง่ดงัมากของไต้หวนั น าทา่นเดินชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดินขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบั
ทางราบ สองข้างทางเป็นป่าสนพนัปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแหง่นีมี้อายมุากกวา่ 100 ปี ทา่นจะถ่ายรูป
รอบๆ พร้อมกบัเดินชิวกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนได้อยา่งเต็มท่ี จากนัน้ น าทา่นนัง่รถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟ
สายอาลซีนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไต้หวนั เพื่อใช้เป็นเส้นทางล าเลยีงไม้สน
ใหญ่บนเขาอาหลีซ่นัลงมายงัพืน้ท่ีด้านลา่ง เส้นทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 
ของเอเชีย  
** ในช่วงเดือนมีนาคมของทกุ ๆ ปีทา่นจะได้พบกบัฤดกูาลของเทศกาลดอกซากรุะที่บานสะพร่ังบนอุทยานอาหลี่
ซนั หมายเหตขุึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีด้วย ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 เดินทางสู ่เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวนั น าทา่นช้อปปิง้ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาด

กลางคืนท่ีนิยมท่ีสดุของเมืองไถจง มีสนิค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดบักลาง 
ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายีห้่อตา่งๆ เสือ้ผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทัง้ยี่ ห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง 
รวมแล้วกวา่ 100 ร้านค้าให้ทา่นได้เลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไม่ใช่ขาช้อปปิง้ก็ไม่ต้องกลวั
เบื่อ เพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถ
จงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  ที่พัก MOVING STAR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
เดินทางเมืองไทเป – DUTY FEE- ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชัน้ 89 – ช้อปป้ิงเค้กพาย
สับปะรด – ร้านคอสเมตคิ – ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
(BR205 : 20.45-23.30 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั จากนัน้น าทา่นช็อปปิง้สนิค้าท่ี DUTY FREE  ซึง่มีสนิค้าแบ

รนด์เนมชัน้น า ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ในราคาโปรโมชัน่ท่ีจะท าให้ทา่นได้สว่นลดมากมาย สนิค้าแนะน า ! เซ็ทชุด
น า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี่ห้อตา่ง ๆ มีให้เลอืกมากมายและท่ีส าคญัทา่นได้ของแท้แนน่อนหาก
ทา่นเลอืกซือ้ในดิวตีฟ้รีและราคาถกูกวา่เมืองไทยแนน่อน .. คอนเฟิร์ม ! น าทา่นเดินทางสูเ่มืองไทเป เมืองหลวง
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ของไต้หวนัน าทา่นถ่ายรูปคูก่บั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบนัถือวา่เป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากทา่นมาไต้หวนั
แล้วไม่มีรูปคูก่บัตกึไทเป 101 นัน่แปลวา่ ทา่นมายงัไม่ถึงไต้หวนั ! .. โครงสร้างของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมของไต้หวนั เพราะตกึแหง่นีต้ึกท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่
หนกักวา่ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคย
สงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือลฟิต์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ท่ีเร็วท่ีสดุ
ในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ภตัตาคารสุดหรูบนชัน้ 86 ตึกไทเป 101  
** ท่านจะได้ชมวิวเมืองไทเปจากชัน้ 86 ของตึกไทเป 101 แบบวิวพาโนรามา ** 

 น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนั เปรียบเสมือนขนมประจ า
ชาติเลยก็วา่ได้ แนะน าให้ทา่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ด
ทอด เป็นต้น) น าทา่นแวะชม ร้านคอสเมติค ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ท่ีทา่น
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไต้หวนั 

20.45 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเท่ียวบินท่ี BR205  (มี
อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

   

อัตราค่าบริการ : TAIWAN SIMPLE  
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 06-10 ก.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 12-16 ก.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 20-24 ก.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 03-07 ส.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 08-12 ส.ค. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 16-20 ส.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 21-25 ก.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 02-06 พ.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม
เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางส าหรับช่วงสงกรานต์และปี

ใหม่** 
4.  การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด **45 วนัส าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่** 
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่ง

กับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

4.6 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าท่ี 

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป 
** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

การบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย 

ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมา
ใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั 
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