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ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | ขอพรความรกัวดัหลงซาน | ช็อปป้ิงซีเหมินติง  

เดนิทาง กุมภาพันธ-์เมษายน 2563  

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ  
5 วัน 4 คืน  
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อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน | ถนนโบราณสือเฟ่ิน | อลงัการอทุยานภเูขาหิน
อ่อน .. อทุยานทาโรโกะ | แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั แบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน) 
 (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์S  สายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์รวมน า้หนกั
กระเป๋า 30 กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนือ้สัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหาก
ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้ 

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

เร่ิมเพยีง 21,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 2. หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั๋ง – วดัเหวินหวู ่– ไทเป – รา้นคอสเมตคิ – ซื่อหลนิไนทม์าเก็ต 
วนัท่ี 3. ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – Germanium Power – ตลาดปลาไทเป– อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค– วดัหลงซาน (ขอพรความรกั) - ตกึไทเป 
101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้89)  - นั่งรถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน – ที่พกั 
วนัท่ี 4. อทุยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สูไ่ทเป  – ชอ้ปป้ิงซีเหมนิติง– อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั 
วนัท่ี 5. อทุยานแหง่ชาติเยห๋ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน– ถนนโบราณสอืเฟ่ิน-น า้ตกสอืเฟ่ิน– ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ 
(สนามบินสวุรรณภมู)ิ (CI837: 23.20-02.20+1 

http://bit.ly/2NMk5YE
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08.30 น. ออกเดินทางสู่ถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี 
CI838  (มีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือ
ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากท่านไดผ้่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดืม่) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไทจง น าท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกของ

พรรคก๊กมินตั๋งในยคุสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดนิทางลีภ้ยัมารวมตวัท่ีไตห้วนั เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผูค้น
ยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนัไป ตอ่มามีโครงการรือ้หมูบ่า้นแหง่นีแ้ละสรา้งเป็นเมืองใหม่แต่ ในระหว่างท่ี
ท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามวา่ คณุปู่ หวง หยง่ ฟู่  ตดัสินใจวาดภาพและระบายสีแนวก าแพง และตวั
บา้น นยัวา่เป็นเสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท่ี้ ภาพวาดบนก าแพงและตวับา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสนั
ท่ีสดใสเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสือ ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้บัการกลา่วขานในวงกวา้ง 

 
น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบ
รนดร์ะดบักลาง รา้นเครื่องส าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้ย่ีห้อ
ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง ใหท้า่นไดเ้ลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบื่อ
เพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถ่ิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจงัแหล่งใหญ่ท่ีสดุของไถ
จงอีกดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก KUN HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – 
ร้านคอสเมตคิ – ซือ่หลินไนทม์าเกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ์ครึ่งล่าง
เหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีก าลงัประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่า
เป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน น าท่านนั่ งเรือยอรช์แบบส่วนตัวของคณะ ชมความงาม
บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้ 
จากนัน้น าทา่นสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงั
เป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ทา่นจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา   
จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพ
เจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ล่าสุดหรือท่ีเรารูจ้ักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท่ีมี
ช่ือเสียงมากในดา้นความรกัท่ีวดัหลงซนัไทเป วดันีถื้อว่าเป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้ส าคญัท่ีท่านสามารถมา
ขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้สิ่งท่ีนา่สนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมี
มลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูอี่ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบด)ี 
 สมควรแก่เวลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านเคร่ืองส าอางค ์

COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของ
ฝากแก่คนทางบา้นได ้ 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถ่ินของ
ไตห้วนั มีรา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลท์อ้งถ่ินเลยทีเดียว และยงัมี
สินคา้พืน้เมือง สินคา้แฟชั่นวยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ ท่ีใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก C U HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – Germanium Power – ตลาดปลาไทเป– อนุสรณส์ถานเจียงไค
เช็ค– วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกช้ัน89)  - น่ังรถไฟ 
TRA สู่ฮัวเหลียน – ทีพ่ัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรียบเสมือนขนม

ประจ าชาติเลยก็ว่าไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อป
คอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
น าท่าน ชอ้ปป้ิง ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ีประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแรก่อ้น
ธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตัิ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด 
รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน า้ลึกท่ีเป็นอัญมณีล า้ค่าท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีท่ีในโลก น าท่านเพลิดเพลินกับ 
ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ด
คลา้ยของญ่ีปนุแตไ่ม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมี สินคา้
หลากหลายใหเ้ลือกชิมหรือเลือกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
 ทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้ง

ถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไป
ดว้ย 2 ส่วนท่ีส าคญัคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภาพของ 
ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลิง หรือมาดามของทา่นเจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดมี้แครู่ปภาพเท่านัน้ท่ีเล่าเรื่องราว
ชีวประวตัขิองทา่นทัง้สองแตย่งัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ าต าแหน่งท่ีจดัแสดงไวอ้ย่าง
นา่สนใจใหท้า่นไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่ง
ส่วนท่ีส าคญัคือบริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 
ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปล่ียนเวรของเหล่าหทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้่าเป็นวดัพทุธ
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วันก็ว่าได ้ภายในวัดแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ี
ประณีต  ทา่นจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหล่าเทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้าก
ในปัจจบุนั  ในแตล่ะวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส าหรบัท่าน
ท่ีตอ้งการขอพรเรื่องความรกั ขอดา้ยแดงเสริมดวงความรกัขอไดท่ี้น่ีกับองคเ์ทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่า
จนัทรา ต านานดา้ยแดงแหง่รกั” ซงึเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงออกถึงคูแ่ท ้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไตห้วนั น าท่าน
ถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ท่ีปัจจบุนัถือว่าเป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่มีรูปคูก่บั
ตกึไทเป 101 นั่นแปลวา่ ทา่นมายงัไม่ถึงไตห้วนั  โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรม
ของไตห้วนั เพราะตกึแหง่นีต้กึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนั
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ท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสุดในโลก 
แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไวไ้ดคื้อลิฟตท่ี์เร็วท่ีสดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทท์ี่เร็วที่สุดในโลก
เพือ่ขึน้จุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD)  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน โดยการน่ังรถไฟด่วน TRA (Taiwan Railways) 
กรุณาเตรียมสัมภาระส าหรับพัก 1 คืนใส่กระเป๋าใบเล็กเพือ่สะดวกในการเดนิทางด้วยรถไฟ 

ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม  LIGE HOTEL HUALIAN หรือเทียบเท่า 
วันที ่4 อุทยานทาโรโกะ – น่ังรถไฟ TRA สู่ไทเป  – ช้อปป้ิงซเีหมินตงิ– อาบน า้แร่ภายในหอ้งพัก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเป็นอทุยานท่ีใหญ่
เป็นอันดับสองของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของ
ไตห้วนั  ท่ีมีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ีสามเมือง ไดแ้ก่ 
ฮวัเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนท่ีตดั
ลดัเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้ผาและหุบเขาหิน
อ่อน ท่ีน่ีถือว่าเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีท่านตอ้งมาเห็นดว้ย
ตวัท่านเองเพราะหากท่านดเูพียงรูปจากรูปถ่าย ท่าน
จะไม่เห็นถึงความอลงัการและยิ่งใหญ่ของอทุยานทา
โรโกะไดเ้ลย ยิ่งท่านไดช้มวิวท่ีน่ีแบบมุม bird eye 
view 360 องศา ท่านถึงจะเก็บไดค้รบทุกความรูส้ึก
ของการมาเยือนอทุยานทาโรโกะ                           
*** หมายเหต ุหากอทุยานปิดเน่ืองจากเกิดภยัธรรมชาติ  หรือประเมินสถานการณแ์ลว้ไม่ปลอดภยัทางบริษัท
ทวัรจ์ะเปล่ียนเสน้ทางในการเท่ียวชมอทุยานทาโรโกะ โดยค านงึถึงความปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 เดนิทางกลบัสูไ่ทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือ
ว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์
ไตห้วัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วัน ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทัง้เสือ้ผ้าและ
รองเทา้ก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินคา้ย่ีห้อท้องถ่ินใหเ้ลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่สินคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู น า้แข็งใสไอซม์อน
สเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ต ารบัของเมนนีูอ้ยูท่ี่ซีเหมินตงิน่ีเอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเท่า 

** พเิศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการอาบน า้แร่ แบบบรรยากาศส่วนตัวภายใน
ห้องพัก** 

วันที ่5 
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน– ถนนโบราณสือเฟ่ิน-น ้าตกสือเฟ่ิน– 
ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (CI837: 23.20-02.20+1 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หล่ิว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ

พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก  ท าให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะตา่งๆท่ีน่าต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่
ดงัไปทั่วโลก 

 
ดินทางสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟ
แห่งแรกของไตห้วนัท่ีสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์ิง  ในอดีตท่ีจิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมยั
กษัตริยก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์ิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยุคปัจจุบนันีท่ี้หมู่บา้นจิ่ว
เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเขา้ใจกนั
ง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันนั่นเองและท่ีน่ียงัมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่ว
โลกอยา่งเรื่อง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินจากการต์นูเรื่อง
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นีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแหง่หนึ่งของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทิตยจ์ะต้องเปล่ียนรถเป็น
รถเมลแ์บบท้องถิน่ขึน้และลงเหมือนคนท้องถิน่ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่ม
ประสบการณก์ารน่ังรถเมลข์องไต้หวัน *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตผิงซี ท่ีน่ีเริ่มโด่งดังและมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมากันมากขึน้ หลังจากท่ี

ภาพยนตรร์กัโรแมนติกช่ือดงัของไตห้วนั เรื่อง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเม่ือปี 2011 ซึ่งมี
เสน้ทางรถไฟสายผิงซีเป็นหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าของภาพยนตรเ์รื่องนี ้ท าใหท่ี้น่ีไดช่ื้อว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทาง
รถไฟสาย โรแมนติกของไตห้วนั และอีกหนึ่งสถานท่ีเท่ียวของเขตผิงซีนั่นก็คือ หมู่บ้านสือเฟ่ิน เป็นหมู่บา้น
เล็ก ๆ ท่ีมีทางรถไฟสายผิงซีวิ่งผา่นตรงกลางหมูบ่า้น สองขา้งทางเป็นรา้นขายของท่ีระลกึท่ีเก่ียวกบัโคมไฟขงห
มิงท่ีเป็นสญัลกัษณข์องหมู่บา้นแห่งนี ้ท่ีน่ีมีเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกาลปล่อย
โคมลอยขงหมิงจดัขึน้ทกุปีในช่วงระหว่างตรุษจีน ท่านสามารถ
เขียนค าอธิษฐานลงบนโคมขงหมิงและปล่อยโคมท่ีน่ีได ้(ไม่รวม
คา่โคมขงหมิง) น ้าตกซือเฟ่ิน น า้ตกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
ไตห้วนัและเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติยอดนิยม
ในหมูน่กัทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก จนไดร้บัการขนานนามว่า “ไน
แองการา่แห่งไตห้วนั” (Taiwan’s Niagara Falls) เน่ืองดว้ย
ลกัษณะของขอบน า้ตกโคง้รูปเกือกมา้และมีน า้ไหลลงสู่แอ่งน า้
ขนาดใหญ่คลา้ยกบัน า้ตกไนแองการา่ของประเทศสหรฐัอเมริกานั่นเอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั 

23.20 น. เดนิทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี CI837 
(มีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) 

02.20 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คนื  
โดย สายการบนิไชน่าแอรไ์ลน ์                     

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี 12-16 ก.พ. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 11-15 มี.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 29,999.- 29,999.- 29,999.- 29,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 29,999.- 29,999.- 29,999.- 29,999.- 6,500.- 

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 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
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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 าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง  

**35 วนัก่อนเดนิทางส าหรบัชว่งสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
**45 วนัส าหรบัชว่งสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
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 
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4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การ
นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

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 ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั 



  16 ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทาโรโกะ 5 วนั 4 คืน โดย สายการบินไชนา่ แอรไ์ลน ์                    [GQ1TPE-CI002]                                        

 

 


