
 
 

 

 

“เที่ยวครบ 3 อุทยาน” 

 

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2558 
เมืองไถจง 

วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 

วัดพระถังซ าจ๋ัง-ชิมชาอู่หลง-ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย 
แช่น้ าแร่ ระดับ 5 ดาว 

เมืองเจี้ยอี้ 
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณ  

สวนสนพันป-ีบึงสองพี่น้อง 
เมืองไทเป 

ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง-ศูนย์ปะการังแดง 
อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง 

ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)-Duty Free 
อนุสรณ์เจียงไดเช็ค 
เมืองฮัวเหลียน 

อุทยานทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น-สะพานซื่อมู่ 
น้ าตกชางชุน 
เมืองจีหลง 

อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
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วันแรก              กรุงเทพฯ-ไทเป-อนุสรณ์วีรชนจงเรี่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก)                                                     

0630 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 

CHINA AIRLINES  เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง 
0830 นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินที่ CI 066 

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ระหว่างการเดินทาง 
1300 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า 

เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับ 
บริการอาหารว่าง ให้ท่านได้ลิ้มรสขนมเค้กและชาไข่มุกไต้หวันต้นต ารับ ท่านละ 1 ชุด  
นําท่านเดินทางถึง  อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนของจีน จํานวน 330,000 คน ที่

สังเวยชีวิตในช่วง สงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมือง   ของประเทศจีน มีการจัดพิธีสักการะโดย ทหาร

จะแต่งเครื่องแบบและเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เร่ิมตั้งแต่เวลาตั้งแต่ 9.00 น. เป็นภาพที่ ดึงดูด

นักท่องเที่ยวจํานวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนํา ท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง  
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ําค่าทาง

ประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จํานวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม 

(ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองสําริดต่างๆ 

เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลง

ยาทองแบบอิสลามิค  จากนั้น นําท่านข้ึน ตึกไทเป 101 นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง เทคโนโลยี

ของไต้หวัน สัญลักษณ์   ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508  เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน

ภายใน ตัวอาคารมี ลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันท าหน้าที่กันการสั่นสะเทือน ของ  แผ่นดินไหว 

และ มีการต้ังระบบป้องกันว ินาศกรรมทางอากาศ  อย่างดี ตัวอาคารมองดู คล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน 
และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที    

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ อู๋เจี่ยว ภัตตาคาร 200 ล้าน ที่โดเด่นด้วยการตกแต่งร้านที่สวยงามแปลกตา 
จากนั้น  นําท่านเข้าสู่ที่พัก FULLON SHENKENG HOTEL 4* พักผ่อนตามอัธยาศัย 

http://shen/keng.fullon-hotels.com.tw หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง              นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ- โพรงนกนางแอ่น – น้ าตกฉางชุน – สะพานซือมู่ –  
                         นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
0900 นําท่าน นั่งรถไฟด่วน จากไทเป เดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที)  ให้ท่านได้

ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง  
1130 นําท่านเดินทางถึง เมืองฮัวเหลียน นําท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง  รับประทาน อาหารกลางวัน เมนู อาหารจีนพื้นเมือง 
หลังอาหาร นําท่าน เดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อ  ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของอําเภอ ฮวา

เหลียน อําเภอไ ถจง และอําเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนื้อที่รวม 9.3 
หมื่นเฮคตาร์ เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คําว่า ทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของ 

http://shen/keng.fullon-hotels.com.tw
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ชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ย่ิงใหญ่ ภายในอุทยานประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิตจํานวนมาก และหน้า

ผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ําเป็นเวลานานนับล้านปี ก่อเกิดวิวธรรมชาติที่งดงามสุดบรรยายนับไม่

ถ้วนจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่  โพรงนกนางแอ่น และแวะชม น้ าตกฉางชุน อนุสรณ์สถาน

ฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน 

ด้านข้างมีน้ําตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลําธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ านก 

 
 
 
 
 
นางแอ่น ถ้ํานกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลี่อูทําให้นก

นางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตา ด้วยถ้ําน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง  อุโมงค์ 9 

โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บน ถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัด ผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้าน

ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสําหรับ คมนาคม ปัจจุบัน  เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิว

ทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถสํารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน  

เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ที่มีธรรมชาติสวยงาม  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนู อาหารจีนพื้นเมือง 
หลังอาหาร นําท่าน นั่งรถไฟด่วน เดินทางกลับสู่ เมืองไทเป 

จากนั้น  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FULLON SHENKENG HOTEL 4* พักผ่อนตามอัธยาศัย 

http://shen/keng.fullon-hotels.com.tw หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม            วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซ าจั๋ง - ชิมชาอู่หลง–เมืองเจี้ยอี้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปยัง  เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน  ระหว่างทางให้ท่านได้

สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวันตลอกสองข้างทางที่รถวิ่งผ่าน  เมืองไถจง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 

3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรม  ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ 

เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมือง  ไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดใน

ไต้หวัน นําท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้าน

บาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี  โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 

1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณี สูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วัดนี้กลับไม่เป็น

อะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก มีห้องเ รียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสง ฆ์ได้ศึกษาพระ

ธรรม   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ สุกี้ ชาบู ชาบู ไต้หวัน 

หลังอาหาร นําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความ

งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ใน

เขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่ง การท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

http://shen/keng.fullon-hotels.com.tw
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วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความ

หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบทําให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์

เสี้ยว ซึ่งเป็น  ที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนําท่าน นมัสการอัฐิของ พระถังซ าจั๋ง ที่ได้

อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 จากนั้นนําท่าน ชิมชาอู่หลง ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน 
ถึงเวลาอันสมควร นําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจี้ยอี้  (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานอาลีซาน 

ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่แสนสวยสองข้างทางของต้นไม้ใหญ่เขียวขจี 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา เมนู อาหารจีนพื้นเมือง 

หลังอาหาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก YUH TONG  HOTEL 4*  ให้ท่านได้พักผ่อน  

วันท่ีสี่                  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–นั่งรถไฟโบราณ–สวนสนพันปี-  บึงสองพี่น้อง–ฟงเจ๋ียไนท์มาเก็ต– 

                          อาบน้ าแร่ ระดับ 5 ดาว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที ่สําคัญและสวยงามอีกที่หนึ่ง 
ของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นําท่านเที่ยว ชม ธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์  
ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมี บึงสองพี่น้อง ซึ่งเป็นบึงน้ําที่มีความ 
สวยงามอย่างมาก เป็นบึงขนาดใหญ่ที่นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่บึงแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม 

สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่ า

ร้อยปี ระหว่างทางนําท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแท้จากยอดเขาอารีซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อ

เป็นของฝาก 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เป็นอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง 

หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่  เมืองไถจง (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางทา่นจะได้ชมทิวทัศน์

สองข้างทางที่สวยงาม จากนั้นให้ท่านเดินทางไป ตลาดฟงเจ๋ียไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถ

จงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจําหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปป้ิงตาม

อัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา เมนู สเต็ก+สลัดบาร์ไม่อั้น 

หลังอาหาร จากนั้น  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ระดับ 5 ดาว FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ท่านได้

พักผ่อนซึ่งในห้องพักจะม ีอ่างอาบน้ าแร่ส่วนตัว 
วันท่ีห้า                   เมืองไทเป–ศูนย์ปะการังแดง-ร้านขนมพายสับปะรด- อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-      

ดิวต้ีฟรี-ซีเหมินติง   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่  เมืองไทเป (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์

สองข้างทางที่สวยงาม หลังจากนั้น นําท่าน  ชมศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ประการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

ซึ่งประการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน

ร่างกาย ปะการัง   แดงจะมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชีย

เท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร ในอดีตเป็นเคร่ืองประดับสําหรับราชวงศ์และ 
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เหล่าบรรดาขุนนางจากนั้นให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน  จากนั้นให้ท่านได้ชิมและ

เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน พายสับปะรด ที่ขึ้นชื่อ และขนมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นของฝาก  ที่ร้าน

เหวยเก๋อ  สมควรแก่เวลา นําท่านไปยัง อุทยานเย๋หล่ิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอด   

ยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจาก

การกัดกร่อนของนํ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกเม่ือหลา ยล้านปีก่อนทําให้เกิดการ

ทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ 

เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนู กุ้งมังกรซีฟู๊ด 

หลังอาหาร นําท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจ่ิวเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน 

เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่ง 

เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุ ดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศ

แบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือก  
ชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย จากนั้น นําท่าน ช้อปป้ิงสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ 

DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย และนําท่าน ช้อปป้ิง ตลาดซีเหมินติง 
หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่

ท่านรัก รองเท้าย่ีห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น,  
NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา เมนู อาหารจีนกวางตุ้ง 
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FULLON SHENKENG HOTEL 4* หรือ เทียบเท่า 

http://shenkeng.fullon-hotels.com.tw ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันท่ีหก              อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําท่าน เดินทางถึง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็น

ประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล  เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์  ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้

ก้าวมาสู่ตําแหน่งผู้นําประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ป้ันท่านนายพล เจียง ไค 

เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ สมควรแก่เวลา นําทุกท่านเดินทาง สู่  
สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

1320 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เท่ียวบินที่ CI 835 
1600  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

                                                                 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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เงื่อนไขและราคา 

 

ราคานี้ รวมภาษีน้ ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้นหลังจาก  วันท่ี  1 ต.ค.57 

ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

** ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป  โดย มีหัวหน้าทัวร์ 

 

อัตรานี้รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน 
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  
- ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมทุกม้ือดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

ชีวิต *(สําหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจํากัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต) 

- ค่าวีซ่าไต้หวัน ท่านละ 1,500 บาท 

- ค่าขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ไม่รวมภาษีน้ํามันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง) 

- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 900  NTD / คน/ทริป  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด ฯลฯ 

 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

30 ธ.ค. 57- 4 ม.ค. 58 38,900 37,900 36,900 8,900 



 
 

 

 

 
 
 
เงื่อนไขในการส ารองที่นั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
   ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
- ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อม    
   ส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง   
   สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และทา่นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่า     
   อีก ครั้งหนึ่ง) 

การยกเลิก 

* สําหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทําวีซ่า 

หมายเหต ุ

* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้

* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

   การ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ   

    จากอุบัติเหตุ ต่างๆ 

* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ  

   ที่ท่านได้ชําระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ  

   เอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น  ๆ

* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที ่   

    จะปรับราคาขึ้นตามจริง 

* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก 

   สาย การบิน บริษัทขนส่งหรือ หนว่ยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น 

   ทดแทน ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 

* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี   

   เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

* หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง  

   สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท้ังนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ   สงวน สิทธิ์การจัดหา

น้ี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

 



 
 

 

 

 

 

เอกสารย่ืนวีซ่า 

1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา พื้นหลังสฟี้าหรือสีขาวเท่านั้น 

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลีย่นชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี ) 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน 

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจําเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน)ทุกหน้าทุกแผ่น ยอดคงเหลือ 

     ไม่น้อยกว่า 30,000.-บาท 

6. หนังสือรับรองการทํางาน / การเรียน  เป็นภาษาอังกฤษ 

     - ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทํางาน, ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ 

     - เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง 

     - นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปีขึ้นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (อายุ ตํ่ากว่า 16 ป)ี   

        : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน 

7. สําเนา ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ทํางานให้สามีทําหนังสือรับรองการเป็น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย 

8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี )  

9. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องไปท าหนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศที่อําเภอหรือเขต  

    และต้องใช้สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ  บิดามารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด 

10. ใบกรอกประวัติส่วนตัว สําหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เริ่ม 1 เมษายน 2555 

 หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่าเพื่อเป็นการ  ป้องกันการสูญหาย 

เนื่องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองท่ีใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น   

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 
1. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพํานักถาวร) ของประเทศ 

ใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที ่ 

 ยังไม่หมดอาย ุสามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องย่ืนวีซ่าไตห้วันและสามารถพํานักอยู่ในประเทศ 

 ไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน  

2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์  

      http://immigration.gov.tw และนําหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า 

      เมืองของไตห้วัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อท่ี 1จะถูกปฏิเสธการ 
      เข้าไต้หวัน)  

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:  
3.1 เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอืน่ๆที่มิใช่พาสปอร์ต)  

3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน  

3.3 ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและ 
      เที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน  



 
 

 

 

 

 

 

3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน  

       การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซ่ียนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทาง  

       อินเทอร์เน็ต โดยทําการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี：้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป (ต้องครบทกุประการ)  

• หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที ่

   ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)  

    • ต้องมีต๋ัวเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ  

    • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน  

2. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี)้  

     ปัจจุบันเป็นผู้ที่      (ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธ)ิ พํานักถาวร หรือ  

       (ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซ่ึงยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์   

       หรือ  เชง เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง  

        • ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า         

ของท่าน   เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องกรอกในข้อมูลการขอวีซ่า 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  ....................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ..................................................... 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ......................................................................................................................... 
4.ชื่อ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา..................................................... 
5.ชื่อ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารรดา........................................... 
6. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ................................................................................................................. 
...................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................  
โทรศัพท์บ้าน ........................................................................  มือถือ .............................................................. 
7. อาชีพปัจจุบัน ..................................................................... ต าแหน่ง .......................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ............................................................ ที่อยู่ ................................................... 
.................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน ...................................................  โทรสาร .......................................... 
8. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................. 
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................................  มือถือ .............................................................. 
9. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..................................... 
10. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ................................................................... 
ที่อยู่ .............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ........................... 
โทรศัพท์ ..................................................... 
11.ชื่อโรงแรมหรือที่พักที่ไต้หวันพร้อมเบอร์โทรศัพท์................................................................................... 
...............................................................................................................Tel………………………………… 

 
 


