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แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวนัแบบส่วนตวัภายในห้องพกั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางกุมภาพันธ์ –เมษายน2563 

เร่ิมเพียง17,999.- 

โอ้โห!!โปรโมชั่น ไทเป อู่ไหล 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา4 วัน 3 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) (TG634 : 07.10-11.50) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 
วนัที่ 2. หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา – วดัพระถังซมัจั๋ง – วดัเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิง้ซีเหมินติง 
วนัที่ 3. ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชัน้89)– วดัหลงซาน(ขอ
พรความรัก) – ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวนัแบบส่วนตวัภายในห้องพกั 
วนัที่ 4. น า้ตกอู่ไหล(รวมนั่งรถราง) – ถนนโบราณอู่ไหล –Germanium Power –DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ไต้หวนั (สนามบินเถา
หยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG635 : 20.10-23.00) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (TG634 
: 07.10-11.50) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

04.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาเตอร์ Cสายการบินไทยรวมน า้หนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมโดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

07.10 น. ออกเดินทางสู่ ถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวันโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634(มีอาหารและ
เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

11.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกใน
การนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองดื่ม) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไถจง น าท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งใน

ยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลีภ้ัยมารวมตัวที่ไต้หวนั เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู้คนย้ายออก บ้างก็ล้มหายตายจาก
กันไป ต่อมามีโครงการรือ้หมู่บ้านแห่งนีแ้ละสร้างเป็นเมืองใหม่แต่ในระหว่างที่ท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คุณปู่
หวง หย่ง ฟู่  ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวก าแพง และตวับ้าน นัยว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนีท้ี่ ภาพวาดบน
ก าแพงและตวับ้านสะดุดตาผู้พบเห็น ด้วยสีสนัที่สดใสเป่ียมไปด้วยความสุข ทัง้ตวัหนังสือ ตัวการ์ตูน ใบหน้าคน จนได้รับการ
กล่าวขานในวงกว้าง 
น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์ระดับกลาง 
ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญี่ปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆ เสือ้ผ้าหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ย่ีห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง ให้ท่านได้เลือก
แวะซือ้ แวะชมตามใจชอบหากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิง้ก็ไม่ต้องกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถ่ิน 
อาหารทานเล่นหรือทานจริงจงัแหล่งใหญ่ที่สดุของไถจงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูบุฟเฟต์) 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAICHUNGหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ ง – วัดเห
วินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวนั ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

ซ่ึงเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์ คร่ึงล่างเหมือนพระจันทร์เสีย้วที่ก าลังประกบกันอยู่และ
ยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวันน าท่านนั่งเรือ
ยอร์ชแบบส่วนตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนัน้น าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจัง๋ ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมมุทีสวยที่สดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา   
จากนัน้น าท่านกราบไหว้สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่  เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความ
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ซ่ือสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่ เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในด้านความรักที่วัด
หลงซันไทเป วัดนีถื้อว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าส าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี ้สิ่งที่
น่าสนใจยงัไม่หมดแค่นีย้งัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตัง้อยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมลูค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงัให้
ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 

 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวันน าท่านช้อปปิง้ ร้านเคร่ืองส าอางค์ COSMETIC 

SHOPศูนย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้ที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้า
และรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิง้อย่างเดียว ยังมีร้านอาหาร
เยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซ่ึง
ต้นต ารับของเมนูนีอ้ยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAIPEIหรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่ บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชัน้89)– วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)– ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต – 
แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลักษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่า

ได้แนะน าให้ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ(ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลักษณะพืน้ที่เป็นแหลมย่ืน
ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตวัของเปลือกโลก  ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะ
ต่างๆที่น่าต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน) 

 ท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวนัที่
สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้แต่สมัยกษัตริย์กวงสวี ้  สมัยราชวงศ์ชิง มีนั ก
ขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ี่หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวนันั่นเองและที่นี่ยงัมีโลเคชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคดัเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวันและการ์ตูนแอ
นิเมชั่นของญี่ปุ่ นที่ฉายทั่วโลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินจาก
การ์ตูนเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบ
ท้องถิ่นขึน้และลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่ ง
รถเมล์ของไต้หวัน *** 
เดินทางกลบัไทเป น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบนัถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากท่านมาไต้หวนัแล้วไม่
มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของ
ไต้หวัน เพราะตึกแห่งนีตึ้กที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุล
ของตัวตึกไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสงูที่สดุในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็น
ที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD)วัด

หลงซานซ่ือ หรือ “วัดมังกรภูเขา”เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สดุในไต้หวนัก็ว่า
ได้ ภายในวัดแห่งนีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะได้เห็นลวดลายมงักรและเหล่า
เทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมมุโลก
มาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านที่ต้องการขอพรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพ
เจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีช่ือเสียงโด่งดังมากของ
ไต้หวนัน าท่านช้อปปิง้ ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ินของไต้หวัน มี
ร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสินค้าพืน้เมือง สินค้าแฟชั่น
วยัรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆ ที่ให้ได้ช้อปปิง้กันแบบจุใจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก EASTERN RESORT YANGMEIหรือเทียบเท่า 



  5 โอ้โห!!โปรโมชัน่ ไทเป อู่ไหลทะเลสาบสริุยนัจนัทรา4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย[GQ1TPE-TG009] 

 

วันที่ 4 
น า้ตกอู่ไหล(รวมน่ังรถราง) –ถนนโบราณอู่ไหล –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium 
Power –DUTY FEE –ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(TG635 : 20.10-23.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อู่ไหล เมืองท่องเที่ยวตากอากาศ ชนบทเล็กๆ ห่างจากตัวเมืองไทเป(Taipei)ไปทางตอนใต้ประมาณ 20 

กิโลเมตร มีช่ือเสียงด้านแหล่งแช่น า้แร่ , วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม, น า้ตก 
Wulaiที่สวยงาม, แม่น า้สีเขียวใสสะอาด และจุดชมซากุระช่ือดงัของเกาะ
ไต้หวัน ท าให้เมืองเล็กๆแห่งนี  ้ดึงดูนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไต้หวันและ
ชาวต่างชาติได้มากตลอดทุกช่วงเวลาของปีถนนโบราณ(Wulai Old 

Street)ถนนคนเดินที่ขายของชาวเผ่าพืน้ที่เมืองของไต้หวันและของ
จ าพวกขนม ของกินเล่น ชากาแฟ จากนัน้น าท่าน นั่งรถรางเล็กๆที่ ดู
เหมือนกับของเล่น ว่ิงรับส่งระยะสัน้ๆประมาณ ไปส่งแถวๆน า้ตกอูไหล 
ระหว่างทางก็ชมวิวไปด้วยน า้ตกอูไหล(Wulai Falls)เป็นหนึ่งในไฮไลท์
หลกัของการมาเที่ยวเมืองอูไหล เป็นน า้ตกที่สงูถึง 85 เมตร สามารถชมได้จากบริเวณ Warrior Square  
***ในช่วงมกราคม-มีนาคมท่านจะได้พบกับฤดูกาลของเทศกาลดอกซากุระที่บานสะพรั่ง หมายเหตุทัง้นีก้ารบานของดอก
ซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศและปัยจยัอื่นๆ ที่มีผลต่อการผลิบานของดอกซากุระร่วมด้วย*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้เพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้าง

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือห้อง
แกลลอร่ีรูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในห้องนีไ้ม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านัน้ที่เล่าเร่ืองราวชีวประวัติของท่านทัง้สองแต่ยังมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า 
รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั ้นขนาดใหญ่ของท่านอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภกัดีต่อท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
น าท่ าน  ช้อป ปิ ้ง ร้ าน  Germaniumที่ ขึ ้น ช่ือ เร่ื องส ร้อย ข้อ มื อ 
Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มี
คุณสมบัติ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และ
คลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน า้ลึกที่เป็นอญัมณี
ล า้ค่าที่หายากซ่ึงมีอยู่ไม่ก่ีที่ในโลก 
 
จากนัน้น าท่านช็อปปิง้สินค้าที่ DUTY FREEซ่ึงมีสินค้าแบรนด์เนม
ชัน้น าให้ท่านได้เลือกซือ้ ในราคาโปรโมชัน่ที่จะท าให้ท่านได้ส่วนลด
มากมาย สินค้าแนะน า ! เซ็ทชุดน า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ย่ีห้อต่าง ๆ มีให้เลือกมากมายและที่ส าคัญท่าน
ได้ของแท้แน่นอนหากท่านเลือกซือ้ในดิวตีฟ้รีและราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน คอนเฟิร์ม ! 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวนั 
20.10 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG635(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบน

เคร่ือง) 
23.00น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

โอ้โห!! โปรโมชั่น ไทเป อู่ไหล 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3ท่าน 

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 20-23ก.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 19-22มี.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.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM, ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว  
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 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  ในกรณีท่ีค่าทวัร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท  
 3.3 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  
**30 วนัก่อนเดินทางส าหรับช่วงสงกรานต์**  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

4.  การยกเลิกการเดินทาง 
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
**45 วนัส าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่** 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 
เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั ้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและ
ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
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4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
2.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

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

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่า

ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
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ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, 
ค่าซกัรีดฯลฯ 

3. ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 

 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อน

วนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่ามีคุณสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กับลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านักในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านักในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในเมืองไต้หวนั 


