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 อู่ไหล เมืองแห่งบ่อน า้พรุอ้น | ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | ขอพรความรกัวดัหลงซาน  
ช็อปป้ิงซีเหมินติง | อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน  

เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– เมษายน 2563  

โอ้โห!! โปรโมช่ัน ไทเป อู่ไหล 
ทะเลสาบสุริยนัจันทรา 4 วัน 3 คืน  
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แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั แบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 
 
 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (TG634 
: 07.10-11.50) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C  สายการบินไทย รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กิโลกรมัโดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.10 น. ออกเดินทางสู่ถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634  (มีอาหารและ
เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

เร่ิมเพยีง 17,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) (TG634 : 07.10-11.50) – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 2. หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั๋ง – วดัเหวินหวู ่– ไทเป – รา้นคอสเมตคิ – ชอ้ปป้ิงซเีหมินตงิ 
วนัท่ี 3. ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อทุยานแหง่ชาติเยห๋ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้89) – วดัหลงซาน(ขอ
พรความรกั)  – ตลาดซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต – แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 
วนัท่ี 4. น า้ตกอูไ่หล(รวมนั่งรถราง) – ถนนโบราณอูไ่หล – Germanium Power –DUTY FEE – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ไตห้วนั (สนามบิน
เถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG635 : 20.10-23.00) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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11.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกใน
การนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

กลางวนั รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดื่ม) 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองไถจง น าทา่นสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งใน

ยคุสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลีภ้ยัมารวมตวัที่ไตห้วนั เวลาผา่นมาหลายสิบปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจาก
กนัไป ตอ่มามีโครงการรือ้หมูบ่า้นแหง่นีแ้ละสรา้งเป็นเมืองใหมแ่ต่ ในระหวา่งที่ท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึง่นามวา่ คณุปู่
หวง หยง่ ฟู่  ตดัสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวก าแพง และตวับา้น นยัวา่เป็นเสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท้ี่ ภาพวาดบน
ก าแพงและตวับา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีนัท่ีสดใสเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสอื ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้บัการ
กลา่วขานในวงกวา้ง 

 
น าทา่น ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยี่หอ้แบรนดร์ะดบักลาง 
รา้นเครือ่งส  าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง ใหท้า่นไดเ้ลอืก
แวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้ังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหาร
ทอ้งถ่ิน อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจงัแหลง่ใหญ่ที่สดุของไถจงอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูชาบูบุฟเฟต)์ 
ที่พกั ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 
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วันที ่2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเห
วนิหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วนั ที่ไม่มีทางออกสูท่ะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีรูปรา่งครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ์ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วที่ก าลงัประกบกนัอยู่และ
ยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรบัพลงัมงักรที่สมบรูณท์ี่สดุของไตห้วนั น าท่านนั่งเรือ
ยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้ 
จากนัน้น าท่านสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ที่อญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ทา่นจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวยที่สดุของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา   
จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความ
ซื่อสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ลา่สดุหรือที่ เรารูจ้กักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดา้นความรกัที่วดั
หลงซนัไทเป วดันีถื้อว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคญัที่ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาที่วัดนี ้สิ่งที่
นา่สนใจยงัไมห่มดแคน่ีย้งัมีสงิโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มีมลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัให้
ทา่นไดถ้่ายรูปคูอ่ีก 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 

 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านเคร่ืองส าอางค ์COSMETIC 

SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส  าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ีทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได้  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สดุของไตห้วนัเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทียบกบัเกาหลก็ีคือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทัง้เสือ้ผา้
และรองเทา้ก่ีฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยงัมีสินคา้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ไดม้ีแค่สินคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมีรา้นอาหาร
เยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้บัเมน ูน า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่ง
ตน้ต ารบัของเมนนูีอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงนี่เอง 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึช้ัน89) – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) – ตลาดซือ่หลินไนทม์ารเ์ก็ต – 
แช่น า้แร่สไตลไ์ต้หวันแบบส่วนตัวภายในหอ้งพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่า

ไดแ้นะน าใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรอืเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเยห๋ลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมยื่น
ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก  ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะ
ตา่งๆที่นา่ตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ซีฟู้ดสไตลไ์ต้หวัน) 

 ทา่นสู ่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหวา่งทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัที่
สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศชิ์ง  ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริยก์วงสวี ้  สมยัราชวงศชิ์ง มีนกั
ขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบนันีท้ี่หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บา้นที่มีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรอืที่เราเขา้ใจกนัง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและที่นี่ยงัมีโลเคชั่น
ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลอืกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรีย่เ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอ
นิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินจาก
การต์นูเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรอืถ่ายรูปอีกแหง่หนึง่ของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทิตยจ์ะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมลแ์บบ
ท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การน่ัง
รถเมลข์องไต้หวัน *** 
เดินทางกลบัไทเป น าทา่นถ่ายรูปคูก่บั ตึกไทเป 101 ที่ปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากทา่นมาไตห้วนัแลว้ไม่
มีรูปคู่กบัตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายงัไม่ถึงไตห้วนั  โครงสรา้งของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของ
ไตห้วนั เพราะตึกแห่งนีต้ึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนัที่ช่วยถ่วงสมดุล
ของตวัตกึไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที่สดุในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยงัคงความเป็น
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ที่ 1 ของไวไ้ดค้ือลฟิตท์ี่เรว็ที่สดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทท์ี่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) วัด
หลงซานซ่ือ หรอื “วัดมังกรภเูขา” เป็นวดัเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถือไดว้า่เป็นวดัพทุธท่ีเก่าแก่ที่สุดในไตห้วนัก็ว่า
ได ้ภายในวดัแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหลา่
เทพเจา้ที่ไดส้รา้งไวอ้ยา่งวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาไดย้ากในปัจจุบนั  ในแต่ละวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุโลก
มาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส าหรบัทา่นท่ีตอ้งการขอพรเรือ่งความรกั ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรกัขอไดท้ี่น่ีกบัองคเ์ทพ
เจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่าจนัทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรกั” ซึงเป็นสญัลกัษณท์ี่แสดงออกถึงคู่แท ้มีช่ือเสียงโด่งดงัมากของ
ไตห้วนั น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงที่สดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถ่ินของไตห้วนั มี
รา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสินคา้พืน้เมือง สินคา้แฟชั่น
วยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ตา่ง ๆ ท่ีใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
น ้าตกอู่ไหล(รวมน่ังรถราง) – ถนนโบราณอู่ไหล – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  
Germanium Power –DUTY FEE –ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (TG635 : 20.10-23.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูอู่ไ่หล เมืองทอ่งเที่ยวตากอากาศ ชนบทเลก็ๆ หา่งจากตวัเมือง

ไทเป(Taipei)ไปทางตอนใตป้ระมาณ 20 กิโลเมตร มีช่ือเสียงดา้นแหล่งแช่
น า้แร,่ วิวทิวทศันท์ี่สวยงาม, น า้ตก Wulai ที่สวยงาม, แม่น า้สีเขียวใสสะอาด 
และจุดชมซากุระ ช่ือดังของเกาะไต้หวัน ท าให้เมืองเล็กๆแห่งนี ้ ดึงดู
นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไตห้วันและชาวต่างชาติไดม้ากตลอดทุกช่วงเวลาของปี 
ถนนโบราณ(Wulai Old Street) ถนนคนเดินที่ขายของชาวเผ่าพืน้ที่เมืองของ
ไตห้วันและของจ าพวกขนม ของกินเล่น ชากาแฟ จากนัน้น าท่าน นั่งรถราง
เลก็ๆที่ดเูหมือนกบัของเลน่ วิ่งรบัสง่ระยะสัน้ๆประมาณ ไปสง่แถวๆน า้ตกอไูหล 
ระหว่างทางก็ชมวิวไปดว้ย น ้าตกอูไหล(Wulai Falls) เป็นหนึ่งในไฮไลทห์ลกั
ของการมาเที่ยวเมืองอูไหล เป็นน า้ตกที่สูงถึง 85 เมตร สามารถชมได้จาก
บรเิวณ Warrior Square  
***ในช่วงมกราคม-มีนาคมท่านจะไดพ้บกบัฤดูกาลของเทศกาลดอกซากุระที่บานสะพรั่ง หมายเหตทุัง้นีก้ารบานของดอก
ซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและปัยจยัอื่นๆ ที่มีผลตอ่การผลบิานของดอกซากรุะรว่มดว้ย*** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 ทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ที่สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้ง

แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส  าคญัคือหอ้ง
แกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่น
เจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านัน้ที่เล่าเรื่องราวชีวประวตัิของท่านทัง้สองแต่ยงัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ 
รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านไ ด้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่งส่วนที่ส  าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีต
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ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
น าท่าน ช้อปป้ิง ร้าน Germanium ที่ขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยข้อมือ 
Germanium ที่ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแรก่อ้นธาตเุจอมาเนี่ยม ที่มี
คุณสมบัติ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และ
คลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน า้ลกึที่เป็นอญัมณี
ล า้คา่ที่หายากซึง่มีอยูไ่มก่ี่ที่ในโลก  
 
จากนัน้น าทา่นช็อปป้ิงสินคา้ที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นม
ชัน้น าใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ในราคาโปรโมชั่นที่จะท าใหท้่านไดส้ว่นลด
มากมาย สนิคา้แนะน า ! เซ็ทชุดน า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ี่หอ้ต่าง ๆ มีใหเ้ลือกมากมายและที่ส  าคญัท่าน
ไดข้องแทแ้นน่อนหากทา่นเลอืกซือ้ในดิวตีฟ้รแีละราคาถกูกวา่เมืองไทยแนน่อน  คอนเฟิรม์ ! 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไตห้วนั 
20.10 น. เดินทางกลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการ

บนเคร่ือง) 
23.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

  

โอ้โห!! โปรโมช่ัน ไทเป อู่ไหล 
ทะเลสาบสุริยันจนัทรา 4 วัน 3 คนื บนิสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

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 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 
 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธส์นิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัรจึ์งเรียนใหก้ับนักท่องเที่ยว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 
ถา้หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไตห้วนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง  

**35 วนัก่อนเดนิทางส าหรบัชว่งสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
**45 วนัส าหรบัชว่งสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ 
เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและ
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ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร ์

ขา้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีนั่ งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

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

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 
 
 



  10 โอโ้ห!! โปรโมชั่น ไทเป อูไ่หล ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 4 วนั 3 คืน โดย สายการบินไทย                    [GQ1TPE-TG009]                                        

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่า

ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ 
คา่ซกัรีดฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อน

วนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไตห้วนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าเมืองไตห้วนัใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบินและเอกสารเรือ่งที่พกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั 
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