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เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม 2562  

ราคาเพียง 18,999.- 

โอ้โห!!ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 3 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG634 07.10-11.50)–สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืน 
วันที่ 2. เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู-่เดินทางเมืองไทเป-ร้านคอสเมติค 
            ช้อปป้ิงซีเหมินติง 
วันที่ 3. ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น89) 
            ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ําแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก 
วันที่ 4. Germanium Power-ตลาดปลาไทเป-DUTY FEE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)-ไต้หวัน  
           (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG635 20.10-23.00) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG634 07.10-11.50)–สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองไท
จง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืน 

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 2 เคาเตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS รวมน้ําหนักกระเป๋า 
20 กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง[สําคัญมาก!!  ไม่อนุญาต
ให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที ่TG632  (มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

11.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เครื่องด่ืม) 
 จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไถจง นําท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของ

พรรคก๊กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี้ภัยมารวมตัวที่ไต้หวัน เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู้คน
ย้ายออก บ้างก็ล้มหายตายจากกันไป ต่อมามีโครงการรื้อหมู่บ้านแห่งนี้และสร้างเป็นเมืองใหม่แต่... ในระหว่าง
ที่ทําการรื้อถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คุณปู่หวง หย่ง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกําแพง และ
ตัวบ้าน นัยว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนี้ที่ ภาพวาดบนกําแพงและตัวบ้านสะดุดตาผู้พบเห็น ด้วย
สีสันที่สดใจเปี่ยมไปด้วยความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน ใบหน้าคน จนได้รับการกล่าวขานในวงกว้างนําท่าน 
ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์
ระดับกลาง ร้านเครื่องสําอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถ่ินของ
ไต้หวันเอง ให้ท่านได้เลือกแวะซ้ือ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะ
ตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีก
ด้วย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 
เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทาง
เมืองไทเป-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยัน-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่าง
เหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พ้ืนทีบ่ริเวณนี้ถือว่า
เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน   นําท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงาม
บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ที่
อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของ
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  จากนั้นนําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแห่ง
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ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันใน
นาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซันไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้า
สําคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 
ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน นําท่านช้อปปิ้ง ร้านเครื่องส่าอางค์ 

COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสําอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซ้ือเป็นของ
ฝากแก่คนทางบ้านได้ จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของ
ไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียง
ดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถ่ินให้
เลือกซ้ือ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน 
แนะนําว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ําแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซ่ึงต้นตํารับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมิ
นติงนี่เอง 

ค่่า อิสระอาหารค่า่ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวม
ค่าข้ึนตึกชั้น89)-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-แช่น้่าแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเลือกซ้ือของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจํา

ชาติเลยก็ว่าได้แนะนําให้ท่านซ้ือเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ด
ทอด เป็นต้น นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มี
ลักษณะพ้ืนที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  
ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน) 
 ท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่ง

แรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย
กษัตริย์กวงสวี้   สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน
เป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพ้ืนเมือง ทั้งขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ 
คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจน
ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทําซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง 
SPIRITED AWAY  ทําให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็น
สถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไป
หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึ้นและลงเหมือนคนท้องถ่ิน 
ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพ่ิมประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***   เดินทางกลับ
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ไทเป นําท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้ว
ไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน ! .. โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่
หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคย
สูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่เร็ว
ที่สุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD นําท่านช้อปปิ้ง ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่มี่
ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ินของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือก
ชิมกันแบบสไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้
ได้ 
ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ 

ค่่า อิสระอาหารค่า่ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
Germanium Power-ตลาดปลาไทเป-DUTY FEE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน(ขอ
พรความรัก)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG635 20.10-
23.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อน

ธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทําให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึง
ปะการังแดง ปะการังน้ําลึกที่เป็นอัญมณีล้ําค่าที่หายากซ่ึงมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก  นําท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลา
ไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ดคล้ายของญี่ปุนแต่
ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นบรรยากาศการซ้ือขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินค้าหลากหลายให้เลือก
ชิมหรือเลือกซ้ือได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านช็อปปิ้งสินค้าที่ DUTY FREE  ซ่ึงมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้
ท่านได้เลือกซ้ือ ในราคาโปรโมชั่นที่จะทําให้ท่านได้ส่วนลดมากมาย สินค้าแนะนํา ! เซ็ทชุดน้ําหอมแบบ 
EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ มีให้เลือกมากมายและที่สําคัญท่านได้ของแท้แน่นอนหากท่านเลือกซ้ือ
ในดิวตี้ฟรีและราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน .. คอนเฟิร์ม !  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุก้ีสไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 

3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 
ส่วนที่สําคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม 
ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของ
ท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจําตําแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญคือ
บริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์
การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ซ่ือ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน
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ไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะได้
เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน  ในแต่ละ
วันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สําหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่อง
ความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตํานานด้ายแดง
แห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน 

 สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน 
20.10 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน อําลากรุงไทเป เดินทางกลับ

สู่กรุงเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที่ TG635 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 
23.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

   

อัตราค่าบริการ : โอ้โห!!ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 3 คืน  
บินสายการบินไทย(TG)  

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที่ 01-04 ส.ค. 62 18,999 18,999 18,999 18,999 4,500 
วันที่ 15-18 ส.ค. 62 18,999 18,999 18,999 18,999 4,500 
วันที่ 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62 18,999 18,999 18,999 18,999 4,500 
วันที่ 12-15 ก.ย. 62 18,999 18,999 18,999 18,999 4,500 
วันที่ 17-20 ต.ค. 62 19,999 19,999 19,999 19,999 4,500 
วันที่ 15-18 พ.ย. 62 19,999 19,999 19,999 19,999 4,500 
วันที่ 23-26 พ.ย. 62 19,999 19,999 19,999 19,999 4,500 
วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 62 19,999 19,999 19,999 19,999 4,500 
วันที่ 14-17 ธ.ค. 62 19,999 19,999 19,999 19,999 4,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถรวม 800 เหรียญ/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
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1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ํากว่า 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสําหรับช่วง

สงกรานต์และปีใหม่** 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วันสําหรับ
ช่วงสงกรานต์และปีใหม่** 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 
เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **ส่าคัญ!! บริษัทท่าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมือง
ไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน 
ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : - 

  7 โอ้โห!!ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 4 วัน 3 คืน BY TG                                                    [GQ1TPE-TG003]                                        

 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมในล่าดับต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่า

ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ่านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก่าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, 
ค่าซักรีดฯลฯ 

3. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 800 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อน

วันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 
 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส่าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพํานัก

ระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 14 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไต้หวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน 
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