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TAIWAN 
ฉลองสงกรานต์ Charter Flight  

เทีย่วครบ อาหลซีาน ทะเลสาบสุรยิัน จันทรา 
ซเีหมินติง เย๋หล่ิว จ่ิวเฟิ่ น 5 วัน 4 คืน 

โดยสายการบิน Lion Air (SL) 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

12-16 เมษายน 2566 29,900.- 7,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ทา่นละ 5,000 บาท 
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) SL7387 (12.00-16.50) 
สนามบินเถาหยวน – เมอืงเจยีอี้  x ✈  

Ren Yi Lake Hotel หรอืเทียบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

2 ร้านชา TEA SHOP – อทุยานอาลซีาน – ชมป่าสนพันปี   
น่ังรถไฟโบราณอาลีซาน - เมอืงไถจง-หมูบ่า้นสายรุ้ง   
ตลาดไนท์มาร์เก็ต 

  x 
Holiday Inn Express Taichung 
Parkor หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู ่  
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  
ร้านพายสบัปะรด – ซีเหมนิติง 

  x 
Relite Hotel หรอืเทียบเทา่ระดับ 3 
ดาว 

4 ร้านคอสเมติค – เมอืงนวิไทเป – อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว 
หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 101  
(ไม่รวมค่าข้ึนตึกช้ัน89) – ซื่อหลินไนทม์าร์เก็ต 

  x 
Relite Hotel หรอืเทียบเทา่ระดับ 3 
ดาว 

5 วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
ร้าน Germanium – กลอเรีย เอาท์เล็ตส์ (Gloria Outlets) 
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมอืง)  
SL7388 (01.30-04.20+1) 

  ✈  



GQ1TPE-SL016  Taiwan ฉลองสงกรานต์ Charter Flight เที่ยวครบ อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยัน จันทราซีเหมินติง เย๋หล่ิว จ่ิวเฟิ่ น 5 วัน 4 คืน 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) SL7387 (12.00-16.50) – สนามบินเถาหยวน 

เมืองเจยีอี ้

09.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอรส์ายการบิน Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าท่ี

คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

รวมน้าหนักกระเป๋า15  กิโลกรมั จํานวน 1 ใบ 

[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่า

ฝืนมีโทษจับปรับได้] 

12.00 น. ออกเดินทางสู่  ไต้หวัน โดยสายการบิน Lion Air 

16.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวก

ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเล ถือเป็นเมืองเดียวในไต้หวันท่ีมี

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติชายฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงใต้ (Southwest Coast National Scenic Area) และอุทยานแห่งชาติสิรายา  โดยท้ัง 3 

แห่งนี้ ล้วนมีทัศนียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงาม ต้ังแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ท้ังยังเป็นท่ีต้ังของยว่ีซัน 

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของไต้หวันอีกด้วย ท าให้เจียอ้ีมีระบบนิเวศทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการ

ท าประมงและเพาะเล้ียงหอยนางรมเป็นอย่างย่ิง 

ค่า  รับประทานอาหารค่า เมนู บุฟเฟต์ ชาบู ไต้หวัน (มื้อที่ 1)  

ที่พัก Ren Yi Lake Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  

วันทีส่อง รา้นชา TEA SHOP-อุทยานอาลซีาน-ชมป่าสนพันปี-น่ังรถไฟโบราณอาลซีาน 

 เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุง้ -ตลาดไนท์มารเ์ก็ต 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

 น าท่านแวะชิมชาไต้หวันแท้ๆ ท่ีนิยมปลูกกันมาก ด้วยสภาพอากาศบนพื้นท่ีสูง และอากาศท่ีเย็น

ตลอดท้ังปีของท่ีนี่ ท าให้ชาท่ีนี่มีรสชาติดี กลมกล่อมและพันธ์ุชาของท่ีนี่ยังเป็นพันธ์ุชาท่ีน ามาปลูกใน

ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางข้ึนสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่ีมีความสูงจากระดับน้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้

เวลานั่งรถข้ึนเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางท่ีว่ิงข้ึนเขาสูงไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูง

เรียงรายกันไต่ตัวกันสลับกับก้อนเมฆเป็นวิวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจย่ิงนัก เดินทางเข้าสู่อุทยานอาหล่ีซัน เป็น

อุทยานท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน น าท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะ
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ทางเดินข้ึนลงไล่ระดับแบบข้ันบันไดสลับทางราบสองข้างทางเป็นป่าสนพันปีล้อมรอบเป็นบริเวณ

กว้าง ป่าสนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆพร้อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูด

โอโซนได้อย่างเต็มท่ี จากนั้น นําท่านนั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาลีซันท่ีญี่ปุ่นมีการสร้างข้ึน

ต้ังแต่ ค.ศ.1912 ในสมัยท่ียังปกครองไต้หวัน เพื่อใช้เป็นเส้นทางล าเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหล่ีซันลง

มายังพื้นท่ีด้านล่าง เส้นทางรถไฟสายนี้สูงเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย  

** ในช่วงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปีท่านจะได้พบกับฤดูกาลของเทศกาลดอกซากุระท่ีบานสะพร่ังบน

อุทยานอาฃีซาน หมายเหตุข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย ** 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง น าท่านสู่ หมู่บ้านสายรุง้ เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรค

ก๊กมินต๋ังในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางล้ีภัยมารวมตัวท่ีไต้หวัน เวลาผ่านมาหลายสิบปี 

ผู้คนย้ายออก บ้างก็ล้มหายตายจากกันไป ต่อมามีโครงการร้ือหมู่บ้านแห่งนี้และสร้างเป็นเมืองใหม่แต่ 

ในระหว่างท่ีท าการร้ือถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คุณปู่หวง หย่ง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบาย

สีแนวก าแพง และตัวบ้าน นัยว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนี้ท่ี ภาพวาดบนก าแพงและตัว

บ้านสะดุดตาผู้พบเห็น ด้วยสีสันท่ีสดใจเปี่ ยมไปด้วยความสุข ท้ังตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน ใบหน้าคน จน

ได้รับการกล่าวขานในวงกว้าง **ในกรณีหมู่บ้านสายรุง้ ปิด จะนําท่านเข้าชม โรงละครแห่งชาติไถ

จง แทน** 

 น าท่านช้อปปิ้ ง ตลาดกลางคืนไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าหลากหลายประเภทท้ังแบบแผงลอยและร้าน

ยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลาย

ย่ีห้อ ท้ังย่ีห้อท้องถ่ินของไต้หวันเอง ให้ท่านได้เลือกแวะซื้อ และตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดท่ีรวบรวม

อาหารท้องถ่ิน อาหารทานเล่นมากมายอีกด้วย 
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เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก Holiday Inn Express Taichung Parkor หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  

วันทีส่าม เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยัิน จันทรา  

วัดพระถังซัมจ๋ัง – รา้นพายสับปะรด – ซเีหมินติง  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 

 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวัน 

 จากนั้นน าท่านกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพ

กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือท่ีเรารู้จักกันในนาม 

“เฒ่าจันทรา” ท่ีมีชื่อเสียงมากในด้านความรักท่ีวัดหลงซันไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพ

เจ้าส าคัญท่ีท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาท่ีวัดนี้ สิ่งท่ีน่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมี

สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีต้ังอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่าน

ได้ถ่ายรูปคู่อีก 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)  

 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้าจืดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมี

รูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์ คร่ึงล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวท่ีก าลังประกบกันอยู่และยังเป็น

ต าแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นท่ีบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน 

น าท่านนั่งเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ 

 

 จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอัญเชิญมาจากชมพู

ทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบ

สุริยัน จันทรา  
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป น าท่านเลือกซื้อของฝาก ท่ี รา้นพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์

ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่าได้แนะน าให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้าน

หรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

 น าท่านช้อปปิ้ งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ งท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หาก

เปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้าน

ในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าท้ังเสื้อผ้าและรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซื้อ 

แต่ท่ีนี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้ งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน 

แนะน าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต ารับของเมนูนี้อยู่

ท่ีซีเหมินติงนี่เอง 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก Relite Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

  

วันทีส่ี ่ ร้านคอสเมติค – เมืองนิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว – หมู่บ้านโบราณจ่ิว

เฟ่ิน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน89) – ซ่ือหลินไนท์มารเ์ก็ต 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 น าท่านแวะชม รา้นคอสเมติค ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ท่ีท่าน

สามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิวไทเป น าท่านชม  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วน

เหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้าทะเลและลม

ทะเลและการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก  ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆท่ีน่าต่ืนตาเลย

ทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)  

 น าท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่ น ระหว่างทางก่อนข้ึนเขาไปยังหมู่บ้านจ่ิวเฟิ่ นท่านจะได้เห็นเส้นทาง

รถไฟแห่งแรกของไต้หวันท่ีสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตท่ีจ่ิวเฟิ่ นเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ชื่อเสียงต้ังแต่สมัยกษัตริย์กวงสว้ี   สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีนี่ แต่ใน

ยุคปัจจุบันนี้ท่ีหมู่บ้านจ่ิวเฟิ่ นเป็นหมู่บ้านท่ีมีการขายของพื้นเมือง ท้ังขนมพื้นเมือง อาหาร และของ

ฝากแบบพื้นเมืองหรือท่ีเราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและท่ีนี่ยังมีโลเคชั่น

ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซี

ร่ีย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นท่ีฉายท่ัวโลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้คนท่ัวโลก

เห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจ่ิวเฟิ่ นจากการ์ตูนเร่ืองนี้และกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมใน

การมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน  

*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟิ่ นจะต้องเปล่ียนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินข้ึนและลง

เหมือนคนท้องถ่ิน ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของ

ไต้หวัน *** 
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 เดินทางกลับไทเป นําท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน 

หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน  โครงสร้างของตึก

นี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร 

ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันท่ีช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการ

สั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงท่ีสุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นท่ี 

1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกเพื่อข้ึนจุดชมวิวชั้น 89) 

 

 น าท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่อหลินไนท์มารเ์ก็ต เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ิน

ของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว 

และยังมีสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ท่ีให้ได้ช้อปปิ้ งกันแบบจุใจ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก Relite Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

  

วันทีห่้า วัดหลงซานซ่ือ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้าน Germanium-กลอเรยี เอาท์

เล็ตส์ (Gloria Outlets)-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)  

SL7388 (01.30-04.20+1) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8) 

 น าท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ

ในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  

ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยาก

ในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากท่ัวทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ 

ส าหรับท่านท่ีต้องการขอพรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีนี่กับองค์เทพเจ้าแห่ง

ความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียง

โด่งดังมากของไต้หวัน 
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 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาใน

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

อาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนท่ีส าคัญคือห้องแกลลอร่ีรูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคน

ใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้

ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นท่ีเล่าเร่ืองราวชีวประวัติของท่านท้ังสองแต่ยังมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสื้อผ้า 

รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งท่ีจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟัง

เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนท่ีส าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดง

รูปปั้ นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ  1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปล่ียน

เวรของเหล่าหทารท่ีแสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
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 น าท่าน ช้อปปิ้ ง รา้น Germanium ท่ีข้ึนชื่อเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีประกอบไปด้วยแม่เหล็ก

แร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ท่ีมีคุณสมบัติ ท าให้เลือดลมเดินดีข้ึน เพิ่มความกระปร้ีกระเปร่า และคลาย 

ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้าลึกท่ีเป็นอัญมณีล้าค่าท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีท่ีในโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) 

 อิสระให้ท่านช้อปิ้ ง กลอเรยี เอาท์เล็ตส์ (Gloria Outlets) ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ แหล่งช้อปปิ้ งข้ึน

ชื่อแห่งหนึ่งของเมืองเถาหยวน ไต้หวัน ท่ีประกอบด้วยร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน และขายสินค้าราคา

ถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ราว 30-70% นอกจากนี้ยังมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซึ่ง

เป็นร้านราเม็งท่ีโด่งดังของญี่ปุ่น ซึ่งต้องต่อแถวรอประมาณ 1-2 ชั่วโมง ท่ีมาเปิดสาขาแรกในไต้หวันท่ี

ห้างแห่งนี้อีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

22.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

01.30 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน Lion Air (SL)  

(ไม่มอีาหารและเครื่องด่ืมบรกิารบนเครื่อง) 

04.20 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

TAIWAN 
ฉลองสงกรานต์ Charter Flight  

เทีย่วครบ อาหลซีาน ทะเลสาบสุรยิัน จันทรา 
ซเีหมินติง เย๋หล่ิว จ่ิวเฟิ่ น 5 วัน 4 คืน 

โดยสายการบิน Lion Air (SL) 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

12 – 16 เมษายน 2566 29,900.- 7,500.- 
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ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ทา่นละ 5,000 บาท 
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า เช่นกัน  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

รูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครอง

ถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ ** 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใชวี้ซ่าผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

3. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

5. ค่าภาษีน้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวนตามท่ีบริษัทก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 โปรแกรมทัวร์ Charter Flight กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน  เพื่อการันตีท่ีนั่ง 

กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้ง

เท่านั้น 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทาง

ไป-กลับและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อน

ส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการ

ช าระเงิน 

4. กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิกการเดินทาง 
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***เง่ือนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

6.1 แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 

6.3 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด

กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและไต้หวัน ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ

เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่

สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น** 

6.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้าน

ขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนกัท่องเท่ียว

ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเปน็ต้องรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบริโภคข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากทา่นต้องการแยกตัวออกจากคณะ  

ณ วันท่ีมีการลงร้าน 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเปน็จ านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 

180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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