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ชมวิวทะเลสาบสุริยัน – จันทรา สนุกเพลินกับหมู่บ้านสายรุ่ง 

 

 

 

 

Countdown 2021 Countdown 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

✓ พักโรงแรม ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง ช้อปปิ้ งได้ไม่จ ำกัดเวลำ 

✓ บินดี 5 ดาว  บริกำรเปน็เลิศ 

✓ พิเศษ !! ล้ิมรสอาหารมิชลิน เส่ียวหลงเปำ จากร้านมิชลิน 

 ✓ อ่ิมไม่อ้ันกับชาบู หม่าล่าสไตล์ไต้หวนั 

✓ สุดมันส์ !! เก็บทุกจุด ไฮไลท์ไทเป ไทจง ปล่อยโคมขงหมิง 

✓ ไหว้พระขอพรเทพเจ้ำกวนอู เรื่องควำมซื่อสัตย์และหน้ำที่กำรงำน 

✓ ขอเทพเย่ว์เหล่า เทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 

✓ ชมวิวทะเลสำบสุริยัน – จันทรำ สนุกเพลินกับหมู่บ้ำนสำยรุ้ง 

 

 

เดินทางวันที่ 31 ธนัวาคม 63 – 4 มกราคม 64 

 

 

เดินทางวันที่ 31 ธนัวาคม 63 – 4 มกราคม 64 

 เที่ยววันหยุด ไม่ตอ้งลางาน !!! เที่ยววันหยุด ไม่ต้องลางาน !!! 



 
 
 
 

 
 
 

31 ธ.ค. 63 เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทจง – แช่ออนเซ็น 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาติเชียงใหม่ ประตู 10 เคาเตอร์สายการบินอีว่าแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีค่อย

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเครือ่ง  

11.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีว่าแอร์ โดยเทีย่วบินที ่BR 258 

(มีอาหารและเครือ่งดืม่บริการบนเครือ่ง) 

16.30 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเปน็เวลาท้องถิน่) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ 

 หลังรับประทานอาหารค ่า น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็น

เมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการ

คมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวันจ านวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่

น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเปน็ศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐาน

ทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาด

เรียบร้อย จึงถูกถือ ว่าเป็นเมืองที่สะอาดทีสุ่ดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่

สวยงาม 

ทีพั่ก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก GOGO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

1 ม.ค. 64 หมู่บ้านสายรุ้ง  – หนานโถว – วัดพระถังซัมจั๋ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – GAOMEI 

WETLAND – ตลาดฟ่งเจีย๋ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่าน

ศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋ง

หลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบัน

รัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เปน็แหล่งท่องเทีย่ว

และแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊ก

มินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้ม ตามผนังและก าแพงใน

หมู่บ้าน ด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่

เว้นแต่พ้ืนถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว น าคณะสักการะนมัสการรูปป้ันของพระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

หรือ Xuanzang Temple วัดแห่งนี้มียังมีศาสนสถานที่ส าคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซ่ึงมีต านานเล่าขาน

กันว่าพระถังซัมจ๋ังได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงต าแหน่งทีมี่ห่านป่าตกลงมา ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ทีแ่ปลก และ

เชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจ๋ังจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพ่ือเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์



 
 
 
 

 
 
 

พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจาก

ประเทศอินเดีย พระถังซัมจ๋ังถือได้ว่า เปน็พระสงฆ์ทีฝั่กใฝ่การศึกษา  

 น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบที่มีภูเขา สลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมี

ทศันียภาพของน ้าและภูเขาทีส่วยงามไม่ว่าจะเป็นการชม

วิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบ

อย่างชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 

กิโลเมตร ลักษณะภู มิประเทศที่โดดเด่น ท าให้ตัว

ทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เส้ียว

ซ่ึงเปน็ทีม่าของนามอันไพเราะว่าสุริยันจันทรา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ 

ระหว่างทางหากมีเวลา น าท่านเช็คอินทีร่้านไอศกรีม ชือ่ดังของเมืองไทจง ณ ร้าน Miyahara (มิยาฮาร่า) 

เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็น

ร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry 

Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่้ ท าให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย 

   
จากนั้นน าท่านสู่ GAOMEI WETLAND  พ้ืนทีชุ่่มน ้าเกาเหม่ย 

ตั้งอยู่เขตชิงส่วย เมืองไทจง สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างเพ่ือ

อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ประเภทหอย ปู ปลา มีสะพานไม้ทอดยาว

ไปยังหาดทรายสีด า ชมพระอาทิตย์ตกดิน   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่  

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดฟ่งเจี๋ย (Fong Jia Night Market) 

อิสระช้อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน

จ าหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้

เลือกซือ้หาสินค้าต่าง ๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน 

ทีพั่ก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก GOGO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

2 ม.ค. 64 ไทจง - ไทเป – Duty Free – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้ง

การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะ

ไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเปน็เมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก น าท่านเยี่ยม

ชม ร้านพายสับปะรด ณ ร้านที่มีชือ่เสียงทีสุ่ดของไต้หวัน Vigor Kobo ซ่ึงพายสับปะรดเปน็ขนมชือ่ดัง

ของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่ วโลก ทุกท่านจะได้ชมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก

สับปะรดชือ่ดัง จนถึงขั้นตอนการท าขนมรสเลิศ 

น าท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของ

ไต้หวัน หรืออีกชื่อที่เรียกกันมาอย่างคุ้นหูว่า  Addiction Aquatic Development หรือ เรียกย่อๆ ว่า

ตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุง

พ้ืนที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซุปเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของ

ทะเล ผัก ผลไม้ และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมายภายใต้

หลังคาเดียวกัน ทั้งนีคุ้ณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ 

รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดทีจ่ะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ  

   
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่  

 น าท่านไปยังร้าน Everrich Duty Free เจ้าใหญ่ทีสุ่ด ในไทเป ทีน่ีร่วมของฝากอร่อยๆ ไว้ครบครัน ทั้งโม

จิรสเผือก พายสับปะรดทีข่ึ้นชือ่ และใบชา เปน็ต้น 

 น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาใน

การสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัว

อาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคน

ใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนีไ้ม่ได้มี

แค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เส้ือผ้า รถยนต์กัน

กระสุนประจ าต าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับส่ิงเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่

ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม. จะมีการจัดโชว์การเปลีย่นเวรของเหล่าหทารที่

แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  



 
 
 
 

 
 
 

   
เดนิทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมคา่ขึ้นชัน้89) ถ่ายรูปตึกทีมี่ความ

สูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นีย่ังมีจุดชมวิวที่

สูงทีสุ่ดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนัก

กว่า 900 ตัน ท าหน้าทีกั่นการส่ันสะเทือนเวลาทีเ่กิดแผ่นดินไหว

และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 

เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนีย้ังเป็นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ 

ทีเ่ปน็ทีน่ิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Din Tai Fung บริการท่านด้วยเมนู เส่ียวหลงเปา 

 หลังรับประทานอาหารน าท่านไปช้อปปิ้ งย่าน ซีเหมินตงิ (Ximending Shopping) หรือ ทีค่นไทยเรียกว่า 

สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้า

ยี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, 

Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาทีป่ระเทศไต้หวันถือว่าถูกทีสุ่ด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก Ximending Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 

3 ม.ค. 64 วัดหลงซาน – หมู่บ้านจิว่เฟิ่ น – อุทยานแห่งชาติธรณีวิทยาเหย๋หลิว่ – สถานีรถไฟ Shifen  

          ปล่อยโคมขงหมิง – ซือ่หลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 

1738 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ 

ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและ



 
 
 
 

 
 
 

สถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าทีไ่ด้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดย

ช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่

ขาดสายและ ส าหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์

เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซ่ึงเปน็สัญลักษณ์ทีแ่สดงออกถึงคู่แท้ มี

ชือ่เสียงโด่งดังมากของไต้หวัน 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น ซ่ึงเปน็แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง

ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง  จึงมีนักขุดทองจ านวน

มากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้

จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้ง

ไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมีการใช้จิว่เฟิ่ นเป็นฉากในการถ่าย

ท าภาพยนตร์ "เปยฉิงเฉิงชื่อ" และ "อู๋เหยียนเตอะซันซิว" ทัศนียภาพ

ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมาก

เดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดิน

เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ท าให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักและมี

ชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ของกินทีแ่ปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกทีโ่ด่งดัง

ที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ 

นอกจากนีย้ังมีสินค้าอีกมากมายทีท่ าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินทีย่าวทีสุ่ดในหมู่บ้านจิว่เฟิ่ น  

อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (ขึ้นเทีย่วจิว่เฟิ่ นถ้าตรงเสาร์ – อาทิตย์ ต้องเปลีย่นไปขึ้นรถประจ าทาง) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติธรณีวิทยาเหย๋หลิว่ มี

ลักษณะเปน็แหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน ้า

ทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วย

โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ

รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซ่ึงมีชือ่เสียงทั่ว

ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตผิง

ซี ที่นี่เริ่มโด่งดังและมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากันมากขึ้น 

หลังจากทีภ่าพยนตร์รักโรแมนติกชือ่ดังของไต้หวัน เรือ่ง You 

Are the Apple of My Eye ออกฉาย เมื่ อ ปี  20 11 ซ่ึ ง มี

เส้นทางรถไฟสายผิ ง ซี เป็นหนึ่ ง ในสถานที่ถ่ ายท าของ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ท าให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่ งในเส้นทางรถไฟ

สาย โรแมนติกของไต้หวัน และอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของเขต

ผิงซีนั่นก็คือ หมู่บ้านสือเฟิน ชื่อ“ซือ เฟิ่ น”ตั้งตามชื่อของ

ครอบครัวดั้งเดิมผู้พัฒนาพ้ืนทีแ่ห่งนี ้ซ่ึงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มี



 
 
 
 

 
 
 

ทางรถไฟสายผิงซีวิง่ผ่านตรงกลางหมู่บ้าน สองข้างทางเปน็ร้านขายของทีร่ะลึกทีเ่กีย่วกับโคมไฟขงหมิง

ทีเ่ปน็สัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี ้คือการปล่อยโคมลอยจากสถานีรถไฟ Shifen ท่านสามารถเดินเล่นที่

ถนน สายเก่าซ่ึงเปน็ถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้าร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง ให้ท่าน

ได้สนุกกับการปล่อยโคมลอย (ค่าทวัร์ได้รวมค่าโคมขงหมิงแล้ว) จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ไทเปเมือง

หลวงของไต้หวัน 

เย็น รับประทานเย็น ณ ภัตตาคาร Takao Hotpot  บริการท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู หม่าล่าไต้หวัน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก Ximen Hotel หรือเทียบเท่า 

 

4 ม.ค. 64 ไทเป – เชียงใหม่ 

เช้า     ***เนือ่งจาก เทีย่วบินออกเช้า ทางทีมงานจัดเตรียมเปน็ Set Box ให้กับทกุท่าน  

(บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ) 

07.25 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินอีว่าแอร์ โดยเทีย่วบินที ่BR 257 

10.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบนิเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

อัตราคา่บรกิารเดนิทาง 25 ทา่นขึ้นไป 

 

เดนิทางวนัที ่
พัก 2 – 3 ทา่นต่อหอ้ง 

ราคาทา่นละ 
พักเดีย่วจ่ายเพ่ิม 

31 ธนัวาคม 63 – 4 มกราคม 64 28,900  บาท 9,800  บาท 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

- ค่าตั๋วเครือ่งบิน เส้นทาง เชยีงใหม่ – ไต้หวัน ไป – กลับ โดยสารการบินEva Air 

- น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน ภาษีสนามบิน,ประกันภัยทางอากาศตามทีส่ายการบินเรียกเก็บ 

- ทีพั่ก โรงแรม 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า  

- อาหาร, พาหนะน าเทีย่ว, บัตรเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  

- มัคคุเทศก์น าเทีย่วพูดภาษาไทยและเจ้าหน้าทีบ่ริษัทโกลเบิลทัวร์ 

- Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด 

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ตามเงือ่นไขการประกันภัย  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม  

- ค่าน ้าหนักสัมภาระเกินกว่า 30 กิโลกรัม  

- ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  

- คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทีไ่ตห้วนั 500 NTD (ดอลลา่ไตห้วนั) / ทา่นทรปิ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณีทีท่่านต้องการใบเสร็จก ากับภาษี  

 

เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

- มัดจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อม ส าเนาพาสปอร์ต ในวันทีจ่องทัวร์  

- คา่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื ช าระ 30 วนั ก่อนถงึวนัเดนิทาง  

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกหลังมัดจ าแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์  

- ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาล บางสายการบนิ มกีารการนัตรมีดัจ าทีน่ั่งสายการบนิ และ มดัจ า

โรงแรมทีพั่ก จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร ์ทีไ่ดช้ าระมาแลว้ไมว่่าในกรณใีดๆ 

 


