รหัสโปรแกรม : 17869 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

–

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟาร์มแกะชิงจิง้ 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2563
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ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซนั | ฟาร์มแกะชิงจิง้
ช็อปปิ ้งซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น | เสี่ยวหลงเปาร้าน Din Tai Fong
ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA | แช่นา้ แร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ราคาเพียง

22,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดพระ
ถังซัมจั๋ง – เจียอี ้
วันที่ 3. อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน
วันที่ 4. ฟาร์มแกะชิงจิง้ – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 5. Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึน้ ตึก) – วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง
วันที่ 6. จิ่วเฟิ่ น – เย่หลิว่ –ร้านเครือ่ งสาอางค์ – Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 :
20.45-23.30 น.)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมนา้ หนักกระเป๋ า 30
กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครื่อง
[สาคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ หรือเนือ้ สัตว์แปรรู ปเข้าเมืองไต้หวันหาก
ฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]

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

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนาน
โถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

กลางวัน

ออกเดินทางสู่กรุ งไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารและเครื่องดื่ม
บริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป เมืองไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เครื่องดืม่ )
นาคณะท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งหนานโถว มณฑลที่ ใหญ่ ท่ี สุดของไต้หวัน ที่ ไ ม่มี ทางออกสู่ท ะเล ซึ่ง เป็ นจุด
ศูนย์กลางของไต้หวัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไต้หวันก็ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่า
่ ัก
ทีพ

นาท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบนา้ จืดที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุ ของไต้หวัน
เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ ะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือน
พระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสีย้ วที่กาลังประกบกันอยู่และยังเป็ นตาแหน่งฮวงจุย้ ที่ดีมีมั งกรล้อมรอบ
พืน้ ที่บริเวณนีถ้ ือว่าเป็ นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน นาท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ
ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้
จากนัน้ นาท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟั น) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีปและยัง
เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สดุ ของทะเลสาบสุริยนั จันทรา นาท่าน
เดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี้ เมืองค่อนไปทางใต้ของไต้หวัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า

06.35 น.

เช้า

วันที่ 3
เช้า

3

อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางขึน้ สู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับนา้ ทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้เวลานั่งรถ
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ขึน้ เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางที่ว่ิงขึน้ เขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไต่ตวั กัน
สลับกับก้อนเมฆเป็ นวิวที่นา่ ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเข้าสู่อทุ ยานอาหลี่ซนั เป็ นอุทยานที่มีความสวยงามและ
มีช่ือเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน นาท่านเดินชมป่ าสนพันปี เป็ นลักษณะทางเดินขึน้ ลงไล่ระดับแบบขัน้ บันได
สลับทางราบสองข้างทางเป็ นป่ าสนพันปี ลอ้ มรอบเป็ นบริเวณกว้าง ป่ าสนแห่งนีม้ ีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะ
ถ่ายรู ปรอบๆพร้อมกับเดินชิ วกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้อย่างเต็ม ที่ จากนัน้ นาท่านนั่ง รถไฟโบราณ
เส้นทางรถไฟสายอาลีซนั ที่ญ่ีปนุ่ มีการสร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยงั ปกครองไต้หวัน เพื่อใช้เป็ นเส้นทาง
ลาเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหลี่ซนั ลงมายังพืน้ ที่ดา้ นล่าง เส้นทางรถไฟสายนีส้ งู เป็ นอันดับที่ 13 ของโลก และสูง
เป็ นอันดับ 2 ของเอเชีย

กลางวัน

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 4
เช้า

4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางนาท่านแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาหลี่ซนั ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซือ้
เป็ นของฝากได้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน นาท่านช้อปปิ ้ง ตลาดไนท์
มาร์เ ก็ ต ตลาดกลางคืนของเมื องไถจงมี สิ นค้าหลากหลายประเภททั้ง แบบแผงลอยและร้านยี่ ห้อแบรนด์
ระดับกลาง ร้านเครื่องสาอางค์จากญี่ปนุ่ ร้านรองเท้ากีฬายี่หอ้ ต่างๆ เสือ้ ผ้าหลากหลายยี่หอ้ ทัง้ ยี่หอ้ ท้องถิ่นของ
ไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ ้งก็
ไม่ตอ้ งกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้ งั เป็ นตลาดที่รวบรวมอาหารท้ องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่ง
ใหญ่ท่ีสดุ ของไถจงอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

ฟาร์มแกะชิงจิง้ – ทางเดินลอยฟ้ าชิงจิง้ – ไทเป – ซือ่ หลินไนท์มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฟาร์มแกะชิงจิง้ (CingJing Farm) ให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติ, อากาศบริสทุ ธิ์, ป่ าเขียวชอุ่ม,
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กลางวัน

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน

5

และเนินเขาสวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลูกต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้ท่ วั บริเวณ มีสวนดอกไม้ก่ึงเขตร้อน
นานาพรรณ จนได้รบั การขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” เลยทีเดียว เนื่องด้วยลักษณะของพืน้ ที่
ลาดชันบนเนินเขากว้างสุดลูกหูลกู ตา, แสงแดดอ่อนๆ ให้ความอบอุ่นตลอดวันและทะเลเมฆขาวราวกับปุยฝ้าย
และในบางวันอาจจะมีหมอกลงมาปกคุลมบริเวณโดยรอบที่รอให้คณ
ุ เข้าไปสัมผัสกับทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่น
ใจของที่น่ี Cingjing Skywalk อยู่สงู ประมาณ 1,700 เมตรจากระดับนา้ ทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็ นจุด
ถ่ายรูปและเดินชมวิวเทือกเขาสีเขียวตัดกับท้องฟ้าสีครามที่สวยงามจุดหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับ เมืองไทเป จากนัน้ นาท่านช้อปปิ ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็ นตลาดที่ม่ีช่ือเสียง
ที่สดุ ของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีรา้ นอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกัน
แบบสไตล์ทอ้ งถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพืน้ เมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ ่น ร้านรองเท้ากีฬ ายี่หอ้ ต่าง ๆ ที่ให้ได้ช ้
อปปิ ้งกันแบบจุใจ
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
CU HOTEL หรือเทียบเท่า

Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึน้ ตึก) – วัดหลงซาน –
อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะช้อปปิ ้ง ร้าน Germanium ที่ขึน้ ชื่อเรื่องสร้อยข้อมือเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่กอ้ น
ธาตุเ จอมาเนี่ ยม ที่มีคุณสมบัติ ทาให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ ระเปร่า และคลาย ความเครียด
รวมถึงปะการังแดง ปะการังนา้ ลึกที่เป็ นอัญมณีลา้ ค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีท่ีในโลก นาท่านเลือกซือ้ ของฝาก ที่
ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็ นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจาชาติเลยก็ว่าได้แนะนาให้
ท่านซือ้ เป็ นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น) นาท่าน
ถ่ายรูปคูก่ ับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวั นแล้วไม่มีรูปคูก่ ับ
ตึก ไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่า นมายัง ไม่ถึ ง ไต้ห วัน ! .. โครงสร้า งของตึก นี แ้ สดงถึง ความสามารถทางด้า น
วิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนีต้ กึ ที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า
660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่ว ยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุด
ในโลก แต่ตกึ ไทเป 101 ยังคงความเป็ นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วที่สดุ ในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์ท่ีชมวิวชัน้ 89
ราคา 600 NTD)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เสี่ยวหลงเปาร้านดัง
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จากนัน้ นาท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็ นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็ นวัดพุทธที่เก่าแก่ท่ีสุด
ในไต้หวันก็วา่ ได้ ภายในวัดแห่งนีเ้ ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้
เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝี มือที่หาได้ยากในปั จจุบนั ในแต่ละ
วันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สาหรับท่านที่ตอ้ งการขอพรเรื่อง
ความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีน่ีกบั องค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตานานด้ายแดง
แห่งรัก” ซึงเป็ นสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ ท้ มีช่ือเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน

ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่
สาคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรู ปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง
เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนีไ้ ม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านัน้ ที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของ
ท่านทัง้ สองแต่ยงั มีขา้ วของเครื่องใช้ เสือ้ ผ้า รถยนต์กนั กระสุนประจาตาแหน่งที่จดั แสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟั งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี ้ และอีกหนึ่งส่วนที่สาคัญคือ
บริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้ นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัด
โชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอ่ ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ ้งย่าน ซีเหมินติง ถื อว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์
สินค้าทัง้ เสือ้ ผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่หอ้ ต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ หอ้ ท้องถิ่นให้เลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ ้ง
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ค่า

่ ัก
ทีพ

วันที่ 6
เช้า

อย่างเดียว ยังมีรา้ นอาหารเยอะแยะมากมายให้ทา่ นได้เลือกรับประทาน แนะนาว่าพลาดไม่ได้กบั เมนู นา้ แข็งใส
ไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิ งซูแบบเกาหลีซ่งึ ต้นตารับของเมนูนีอ้ ยู่ท่ีซีเหมินติงนี่เอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร XIN MALA บุฟเฟต์ชาบูหมาล่าไต้หวัน ร้านดังตามรีวิว

NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
*** พิเศษ!! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการแช่นา้ แร่
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ***

จิ่วเฟิ่ น – เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องสาอางค์ – Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) –
กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ในอดีตที่จ่ิวเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้ แต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี ้
สมัยราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี แต่ในยุคปั จจุบนั นีท้ ่ีหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ นเป็ นหมู่บา้ นที่มี
การขายของพืน้ เมือง ทัง้ ขนมพืน้ เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้ เมืองหรื อที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้ น
OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่น่ียงั มีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รบั
คัดเลื อกเป็ นสถานที่ถ่ายทาซี ร่ียเ์ กาหลี ซี ร่ียไ์ ต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง
SPIRITED AWAY ทาให้ผคู้ นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ นจากการ์ตนู เรื่องนีแ้ ละกลายเป็ น
สถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรู ปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไป
หมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็ นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึน้ และลงเหมือนคนท้องถิ่น
ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนีต้ งั้ อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะ
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กลางวัน

ค่า
20.45 น.
23.30 น.

พืน้ ที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนา้ ทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะ
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋หลิ่ว
ท่านแวะชม ร้านเครื่องสาอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสาอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบ
รนด์ ที่ท่านสามารถซือ้ เป็ นของฝากแก่คนทางบ้านได้ นาท่านสู่ เดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อช้อปปิ ้งสินค้าแบ
รนด์เนมที่ GLORIA OUTLET เป็ น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีรา้ นค้าทัง้ หมด 285 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็ น
แบรนด์ท่ีเหล่านักช้อปปิ ้งรู จ้ กั กันอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo,
Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas,
Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยราคาสินค้าที่ถกู กว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า 35% – 70%เป็ นแหล่งรวม
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน
อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205 (มี
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

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

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 02-07 มิ.ย. 63
22,999.22,999.22,999.22,999.6,500.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ทดี่ ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าพืน้ เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM ,
ร้านขนมพืน้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม การบริโภคขึน้ อยูก่ ับความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
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ถ้าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวน
เงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6
เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.

2.
3.

4.

9

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ค
ว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ รม์ เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ในกรณีท่ีคา่ ทัวร์ราคาต่ากว่า 10,000 บาท
3.3 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **35 วันก่อนเดินทางสาหรับช่วง
สงกรานต์และปี ใหม่**
การยกเลิกการเดินทาง
4.1 แจ้ง ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด **45 วัน
สาหรับช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บิน มี ก ารการัน ตีมัด จ าที่ น่ ัง กับสายการบิน และค่ามัดจ าที่ พัก รวมถึ ง เที่ ยวบิน พิเ ศษ เช่น
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณี ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือ เข้าประเทศที่ ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทย
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และไต้หวัน ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้ าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทั้งสิน้ **
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

10

TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน BY EVA

[GQ1TPE-BR004]

11

TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน BY EVA

[GQ1TPE-BR004]

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.

12

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่ งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็ นไป
ตามความเหมาะสมในลาดับต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
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5.
6.

ค่านา้ หนักสัม ภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิ โลกรัม ] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

2.
3.
4.
5.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี
ซ่าให้กับคนไทย ผู้ ที่ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทาง
รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอ
วีซ่าตามทีส่ ถานทูตกาหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่ส่ งั เพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3%

หมายเหตุ
1.
2.
3.
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้
ก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ ยนเที่ ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจาก
สาเหตุตา่ งๆ
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4.

5.
6.

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าเมืองไต้หวันให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่วา่ จะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครือ่ งบินและเอกสารเรือ่ งที่พกั ทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน**
1. ตั๋วเครือ่ งบินขาออกจากเมืองไต้หวัน
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในเมืองไต้หวัน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในเมืองไต้หวัน
คุณสมบัตกิ ารเข้าเมืองไต้หวัน (สาหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง
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