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 ล่องเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซนั | ขอพรความรกัวดัหลงซาน 
 ช็อปป้ิงซีเหมินติง | หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน | แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั แบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

 
 

เดนิทาง ธันวาคม 2562  

ราคาเพยีง 25,999.- 

ไต้หวัน วันหยุดสุดขดี 5 วัน 4 คืน  
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG634 07.10-11.50)–สนามบินเถาหยวน–เดินทาง
เมืองเจยีอี–้หมู่บ้านไม้ฮโินก ิ

04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS รวมน า้หนกั
กระเป๋า 20 กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง[ส าคญัมาก!!  ไม่
อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

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

07.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมืองไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบนิท่ี TG634  (มีอาหารและ
เครื่องด่ืมบรกิารบนเครื่อง) 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG634 07.10-11.50 )–สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมอืงเจียอี–้หมูบ่า้นไมฮิ้โนกิ 
วนัท่ี 2. อทุยานอาหลีซ่นั-ชมป่าสนพนัปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลีซ่นั-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 3. เดินทางเมืองหนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัพระถงัซมัจั๋ง-วดัเหวินหวู-่เดินทางเมืองไทเป-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-
ตลาดซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 4. Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้89)-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง-แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบ 

            สว่นตวัภายในหอ้งพกั 

วนัท่ี 5. หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน-วดัหลงซาน (ขอพรความรกั)-รา้นคอสเมตคิ-GLORIA OUTLET- ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ  

           (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG635 20.05-22.50) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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11.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตห้วนั  เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากท่านไดผ้า่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดืม่) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมืองเจียอี ้น  าทา่นเท่ียวชม หมู่บ้านไม้ฮโินกิ เป็นหมูบ่า้นจ าลองแบบญ่ีปุ่ น

ดัง้เดมิเน่ืองจากเมืองเจียอีนี้เ้ป็นเมืองท่ีตัง้ของอทุยานอาหล่ีซนัท่ีในยคุสมยัญ่ีปุ่ นปกครองไตห้วนัใชเ้มืองนีเ้ป็น
สถานท่ีอยูอ่าศยัของเหลา่ทหารญ่ีปุ่ นและในอดีตมีการสรา้งทางรถไฟจากเมืองเจียอีข้ึน้สูภ่เูขาอาหล่ีซนัเพ่ือใช้
ล  าเลียงไมส้นพนัปีของไตห้วนัลงมายงัพืน้ลา่ง ท าใหเ้มืองเจียอีย้งัคงมีกลิ่นอายวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นหลงเหลืออยู่
บา้ง ภายในจะเป็นรา้นคา้ขายของสไตลญ่ี์ปุ่ น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป่าสนพันปี-น่ังรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางขึน้สู่ อุทยานแห่งชาตอิาหล่ีซัน ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลานั่งรถ
ขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางท่ีวิ่งขึน้เขาสงูไปเรื่อยๆ ทา่นจะไดช้มวิวภเูขาสงูเรียงรายกนัไตต่วักนัสลบั
กบักอ้นเมฆเป็นวิวท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั เดินทางเขา้สู่อทุยานอาหล่ีซนั เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามและมี
ช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไตห้วนั น าทา่นเดนิชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดนิขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบั
ทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพนัปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแหง่นีมี้อายมุากกวา่ 100 ปี ทา่นจะถ่ายรูป
รอบๆ พรอ้มกบัเดนิชิวกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จากนัน้ น าท่านน่ังรถไฟโบราณ เสน้ทาง
รถไฟสายอาหล่ีซนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสรา้งขึน้ตัง้แต ่คศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไตห้วนั เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลียง
ไมส้นใหญ่บนเขาอาหล่ีซนัลงมายงัพืน้ท่ีดา้นลา่ง เสน้ทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็น
อนัดบั 2 ของเอเชีย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองส าคญัทางภาคกลาง น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืน ท่ีนิยม

ท่ีสดุของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้น
เครื่องส าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง รวม
แลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงก็ไมต่อ้งกลวัเบื่อ
เพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจรงิจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถจง
อีกดว้ย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก CU HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-
เดนิทางเมืองไทเป-ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-ตลาดซือ่หลินไนทม์ารเ์กต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไมมี่ทางออกสูท่ะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีรูปรา่งครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ์ครึง่ลา่ง
เหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีก าลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นต าแหนง่ฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบรเิวณนีถื้อวา่
เป็นจดุรบัพลงัมงักรท่ีสมบรูณท่ี์สดุของไตห้วนั   น าทา่นนั่งเรือยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงาม
บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ท่ี
อญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของ
ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา  จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่
ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์และเทพเจา้แหง่ความรกัองคใ์หมล่า่สดุหรือท่ีเรารูจ้กักนัในนาม 
“เฒา่จนัทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นความรกัท่ีวดัหลงซนัไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้ส าคญัท่ี
ทา่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้สิ่งท่ีนา่สนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้
อยูห่นา้วดั ซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูอี่ก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบด)ี 

 สมควรแก่เวลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั ถึงไทเปน าทา่นเลือกซือ้ของฝาก ท่ี 
ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาตเิลยก็วา่ไดแ้นะน าให้
ทา่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) น าทา่นชอ้ป
ป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถ่ินของไตห้วนั มี
รา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสินคา้พืน้เมือง 
สินคา้แฟชั่นวยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ ท่ีใหไ้ด ้
ชอ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก ORANGE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึช้ัน89)-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ช้อปป้ิง
ซเีหมินตงิ-แช่น า้แร่สไตลไ์ต้หวันแบบส่วนตัวภายในหอ้งพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่น ชอ้ปป้ิง ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ีประกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแรก่อ้นธาตุ

เจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตั ิท าใหเ้ลือดลมเดนิดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึง
ปะการงัแดง ปะการงัน า้ลกึท่ีเป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีหายากซึ่งมีอยูไ่มก่ี่ท่ีในโลก  น าทา่นถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 
ท่ีปัจจบุนัถือว่าเป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไมมี่รูปคูก่บัตกึไทเป 101 นั่นแปลว่า ทา่น
มายงัไมถ่ึงไตห้วนั ! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแหง่นี ้
ตกึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว ้
และชว่ยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดนิไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็น
ท่ี 1 ของไวไ้ดคื้อลิฟตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟทท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลกเพ่ือขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD 
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)   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 

 ทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 
3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 
สว่นท่ีส าคญัคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภาพของ ทา่นมาดาม 
ซง่ เมย่ หลิง หรือมาดามของทา่นเจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดมี้แครู่ปภาพเทา่นัน้ท่ีเลา่เรื่องราวชีวประวตัขิอง
ทา่นทัง้สองแตย่งัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ าต าแหนง่ท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้่าน
ไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ่งเหลา่นี ้และอีกหนึ่งสว่นท่ีส าคญัคือ
บรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์
การเปล่ียนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใหท้า่นได ้ ช้
อปป้ิงยา่น ซีเหมินติง ถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็วา่ได ้หากเปรียบเทียบกบั
เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนด์
สินคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้ก่ีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ ยงัมีสินคา้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้ แตท่ี่น่ีไมไ่ดมี้แคส่ินคา้ชอ้ปป้ิง
อยา่งเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมน ูน า้แข็งใส
ไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ต ารบัของเมนนีูอ้ยูท่ี่ซีเหมินตงิน่ีเอง 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร(เมนูพระกระโดดก าแพง) 

ทีพั่ก Eastern Hotel & Resorts Yangmeiหรือเทยีบเท่า 
**แช่น า้แร่สไตลไ์ต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก** 
 

วันที ่5 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค-GLORIA OUTLET- 
ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน)-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (TG635  20.05-22.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ทา่นสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหวา่งทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรก
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ของไตห้วนัท่ีสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์ิง  ในอดีตท่ีจิ่วเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์
วงสวี ้  สมยัราชวงศช์ิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจบุนันีท่ี้หมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินเป็น
หมูบ่า้นท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเขา้ใจกนัง่ายๆ คือ
หมูบ่า้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและท่ีน่ียงัมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจน
ไดร้บัคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอยา่งเรื่อง 
SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินจากการต์นูเรื่องนีแ้ละกลายเป็น
สถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแหง่หนึ่งของไตห้วนั *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไป
หมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปล่ียนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถ่ินขึน้และลงเหมือนคนทอ้งถ่ิน 
ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถ่ินและเพิ่มประสบการณก์ารนั่งรถเมลข์องไตห้วนั ***   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เส่ียว หลง เปา) 

 วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้า่เป็นวดัพทุธท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุในไตห้วนัก็วา่ได ้ภายในวดัแหง่นีเ้ตม็ไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ทา่นจะ
ไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไวอ้ยา่งวิจิตรงดงามโดยชา่งฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจบุนั  ในแตล่ะ
วนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส าหรบัทา่นท่ีตอ้งการขอพรเรื่อง
ความรกั ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรกัขอไดท่ี้น่ีกบัองคเ์ทพเจา้แหง่ความรกัหรือ ”เฒา่จนัทรา ต านานดา้ยแดง
แหง่รกั” ซงึเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงออกถึงคูแ่ท ้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไตห้วนั น าท่านชอ้ปป้ิง ร้าน
เคร่ืองส าอางค ์COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ีท่าน
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้เดินทางสูเ่มืองเถาหยวนเพ่ือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ี MITSUI 

OUTLET MALL  เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท่ี์เหลา่นกัชอ้ปป้ิงรูจ้กักนัอยูแ่ลว้ 
เชน่ Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, 
Nike, adidas, Le Creuset และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยราคาสินคา้ท่ีถกูกว่าราคาตลาดทั่วไปกวา่ 35% – 70% 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั 
20.05 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาติของไตห้วนั อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS เท่ียวบนิท่ี TG635 (มีอาหารบรกิารบนเครื่อง) 
22.50 น. เดนิทางกลบัถึงสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

   

อัตราค่าบริการ : ไต้หวันวันหยุดสุดขีด 5 วัน 4 คนื บนิสายการบนิไทย(TG)  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี 05-09 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 25,999.- 5,500.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** 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 *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ 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 าระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **35 วันก่อนเดินทางส าหรับช่วง

สงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด **45 วนัส าหรบั
ชว่งสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
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
ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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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 
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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] 

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 1,000 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 
5. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

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

6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

 

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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