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ลอ่งเรือทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลซีนั | ฟารม์แกะชิงจิง้  
ช็อปป้ิงซีเหมินติง  | อทุยานเย๋หลิ่ว | หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน | เสี่ยวหลงเปารา้น  Din Tai Fong  

ตามรอยรีวิวชาบหูมาลา่ XIN MALA | แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

 
 
 

 
 

  

เดนิทาง มกราคม-มิถุนายน 2563 

ราคาเพียง  22,999.- 

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟารม์แกะชิงจิง้ 6 วัน 4 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภูมิ 
วนัที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระ
ถงัซมัจั๋ง – เจียอี ้
วนัที่ 3. อาลซีาน – นั่งรถไฟโบราณ – รา้นชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
วนัที่ 4. ฟารม์แกะชิงจิง้ – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลนิไนทม์าเก็ต 
วนัที่ 5. Germanium Power – รา้นพายสปัปะรด – ตกึ 101(ไม่รวมค่าขึน้ตกึ) – วดัหลงซาน – อนสุรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง   
วนัที่ 6. จิ่วเฟ่ิน – เย่หลิ่ว –รา้นเครื่องส  าอางค ์– Gloria outlet – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (BR205 : 
20.45-23.30 น.) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู  
23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบิน EVA (BR) รวมน า้หนกักระเป๋า 30 

กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหาก
ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน  – หนาน
โถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจยีอี ้

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR206  (มีอาหารและเครื่องดื่ม
บริการบนเครื่อง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตห้วนั  เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากท่านไดผ้่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดื่ม) 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วัน ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจุด

ศนูยก์ลางของไตห้วนั หรือเรียกวา่สะดือของเกาะไตห้วนัก็ได ้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั
เสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปรา่งครึง่บนเหมือน
พระอาทิตย ์ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีก  าลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นต  าแหน่งฮวงจุย้ท่ีดีมีมังกรลอ้มรอบ 
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พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจดุรบัพลงัมงักรท่ีสมบรูณท่ี์สดุของไตห้วนั   น  าท่านนั่งเรือยอรช์แบบส่วนตวัของคณะ 
ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนัน้น  าท่านสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยัง
เป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของทะเลสาบสรุิยนั จนัทรา น าท่าน
เดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจยีอี ้เมืองคอ่นไปทางใตข้องไตห้วนั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
วันที ่3 อาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลานั่งรถ
ขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางท่ีว่ิงขึน้เขาสงูไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มวิวภเูขาสงูเรียงรายกันไต่ตวักนั
สลบักบักอ้นเมฆเป็นวิวท่ีน่าตื่นตาตื่นใจย่ิงนกั เดินทางเขา้สูอ่ทุยานอาหลี่ซนั เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามและ
มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไตห้วนั น าท่านเดินชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดินขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบั
ทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพนัปีลอ้มรอบเป็นบริเวณกวา้ง ป่าสนแห่งนีม้ีอายมุากกวา่ 100 ปี ท่านจะถ่ายรูป
รอบๆพรอ้มกบัเดินชิวกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเตม็ท่ี จากนัน้ น  าท่านนั่งรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟ
สายอาลีซนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสรา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไตห้วนั เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางล  าเลียงไมส้น
ใหญ่บนเขาอาหลี่ซนัลงมายงัพืน้ท่ีดา้นลา่ง เสน้ทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 
ของเอเชีย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ระหว่างทางน าท่านแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแทจ้ากยอดเขาอาหลี่ซนั ซึ่งมีชาหลายประเภทใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
เป็นของฝากได ้น าท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง  เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดไนท์
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มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรา้นย่ีห้อแบรนด์
ระดบักลาง รา้นเครื่องส  าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินของ
ไตห้วนัเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไมใ่ช่ขาชอ้ปป้ิงก็
ไม่ตอ้งกลวัเบ่ือเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจงัแหลง่
ใหญ่ท่ีสดุของไถจงอีกดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเท่า  
วันที ่4 ฟารม์แกะชิงจิง้ – ทางเดนิลอยฟ้าชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลินไนทม์าเก็ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ ฟารม์แกะชิงจิง้ (CingJing Farm) ใหท้่านไดส้มัผสัธรรมชาติ, อากาศบริสทุธ์ิ, ป่าเขียวชอุ่ม, 
และเนินเขาสวยงาม ภายในฟารม์มีการปลกูตน้ไมแ้ละผลไมเ้มืองหนาวไวท้ั่วบริเวณ มีสวนดอกไมก้ึ่งเขตรอ้น
นานาพรรณ จนไดร้บัการขนานนามวา่ “สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั” เลยทีเดียว เน่ืองดว้ยลกัษณะของพืน้ท่ีลาด
ชนับนเนินเขากวา้งสดุลกูหลูกูตา, แสงแดดออ่นๆ ใหค้วามอบอุน่ตลอดวนัและทะเลเมฆขาวราวกบัปยุฝา้ยและ
ในบางวนัอาจจะมีหมอกลงมาปกคลุมบริเวณโดยรอบท่ีรอใหค้ณุเขา้ไปสมัผสักับทศันียภาพอนัน่าตื่นตาตืน่ใจ
ของท่ีน่ี Cingjing Skywalk อยู่สูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็นจุด
ถ่ า ย รู ป แ ล ะ เ ดิ น ช ม วิ ว เ ทื อ ก เ ข า สี เ ขี ย ว ตั ด กั บ ท้ อ ง ฟ้ า สี ค ร า ม ท่ี ส ว ย ง า ม จุ ด ห นึ่ ง  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางกลบั เมืองไทเป จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดท่ีมี่ช่ือเสียง

ท่ีสดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถ่ินของไตห้วนั มีรา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลือกทานเลือกชิมกนั
แบบสไตลท์อ้งถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสินคา้พืน้เมือง สินคา้แฟชั่นวยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ  ท่ีใหไ้ดช้อ้ป
ป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพ่ัก CU HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 
Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตกึ 101(ไม่รวมค่าขึน้ตกึ) – วัดหลงซาน – อนุสร
สถานเจยีงเช็ค – ซีเหมินตงิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิง ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือเพ่ือสขุภาพ ท่ีประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแรก่อ้น

ธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ท  าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพ่ิมความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด 
รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน า้ลึกท่ีเป็นอญัมณีล  า้คา่ท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไมก่ี่ท่ีในโลก น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี 
ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่าไดแ้นะน าให้
ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด , ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบนัถือว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วันแลว้ไมม่ีรูปคูก่บั
ตกึไทเป 101 นั่นแปลวา่ ท่านมายงัไมถ่ึงไตห้วนั ! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรม
ของไตห้วนั เพราะตกึแห่งนีต้กึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนัท่ี
ช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แต่
ตกึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไวไ้ดค้ือลิฟตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟทท่ี์ชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 
NTD) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เสี่ยวหลงเปาร้านดัง 

   
 จากนัน้น  าท่านสู ่วัดหลงซานซือ่ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้า่เป็นวดัพทุธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ

ในไตห้วนัก็วา่ได ้ภายในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่านจะได้
เห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไวอ้ย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจบุนั  ในแตล่ะ
วนัก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส  าหรบัท่านท่ีตอ้งการขอพรเรื่อง
ความรกั ขอดา้ยแดงเสริมดวงความรกัขอไดท่ี้น่ีกบัองคเ์ทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่าจันทรา ต  านานดา้ยแดง
แห่งรกั” ซึงเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงออกถึงคูแ่ท ้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไตห้วนั  
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ชมอนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี 
สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นท่ี
ส  าคญัคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง 
เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านั้นท่ีเล่าเรื่องราวชีวประวตัิของ
ท่านทัง้สองแตย่งัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ าต  าแหน่งท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้า่น
ไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ่งเหลา่นี ้และอีกหนึ่งส่วนท่ีส  าคญัคือ
บริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ  1 ชม.จะมีการจดั
โชวก์ารเปลี่ยนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
ชอ้ปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนด์
สินคา้ทั้งเสือ้ผา้และรองเทา้ก่ีฬาย่ีหอ้ต่าง ๆ  ยังมีสินคา้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ไดม้ีแค่สินคา้ชอ้ปป้ิง
อย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมน ูน า้แขง็ใส
ไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ต  ารบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร XIN MALA บุฟเฟตช์าบูหมาล่าไต้หวัน ร้านดังตามรีววิ 

 
ทีพ่ัก NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า 

*** พเิศษ!! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการแช่น า้แร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก *** 
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วันที ่6 
จิ่วเฟ่ิน – เย่หล่ิว –ร้านเคร่ืองส าอางค ์– Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู) (BR205 : 20.45-23.30 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริยก์วงสวี ้  

สมยัราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจบุนันีท่ี้หมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินเป็นหมูบ่า้นท่ีมี
การขายของพืน้เมือง ทั้งขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น 
OTOP ของไตห้วันนั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดร้บั
คัดเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ย์ไตห้วันและการต์นูแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง 
SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินจากการต์นูเรื่องนีแ้ละกลายเป็น
สถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั *** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไป
หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินตรงกับวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปลี่ยนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถ่ินขึน้และลงเหมือนคนทอ้งถ่ิน 
ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถ่ินและเพ่ิมประสบการณก์ารนั่งรถเมลข์องไตห้วนั ***    

 
น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะ
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตืน่ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมช่ืีอเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋หลิว่ 
 ท่านแวะชม รา้นเครื่องส  าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส  าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบ

รนด ์ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้น าท่านสู่ เดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพ่ือชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นมท่ี GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ทั้งหมด 285 รา้น ส่วนใหญ่จะเป็น
แบรนด์ท่ี เหล่านักช้อปป้ิง รู ้จักกันอยู่ แล้ว  เช่น  Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, 
Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le 
Creuset และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยราคาสินคา้ท่ีถกูกวา่ราคาตลาดทั่วไปกวา่ 35% – 70%เป็นแหลง่รวม 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไตห้วนั 
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20.45 น. อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเท่ียวบินท่ี BR205  (มี
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
   

อัตราค่าบริการ : TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ฟารม์แกะชิงจิง้ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 30 ม.ค.-4 ก.พ. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 01-06 พ.ค. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 02-07 มิ.ย. 63 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 6,500.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธส์ินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับ
นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถา้หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงื่อนไขการให้บริการ 
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1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ค

วา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ  านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง **30 วนัก่อนเดินทางส  าหรบั

ช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด **45 วัน
ส  าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่ งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ  า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 
หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทย
และไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ท้ังสิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
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1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ 
กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี

ซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทาง
รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอ
วซ่ีาตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง , ค่า
โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
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4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไตห้วนั/ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้

ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจาก

สาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทางบรษัิทจะ

จดัเตรียมใหก้บัลกูทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั 
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

 


