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เดินทางกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2563  

ราคาเพียง 20,999.- 

Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยนัจันทรา  
อาลีซัน 5 วัน 4 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG634 07.25-11.55)–สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองเจียอี–้หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ 
วนัที่ 2. อทุยานอาหลีซ่นั-ชมป่าสนพนัปี-นัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 
วนัที่ 3. เดินทางเมืองหนานโถว-ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา-วดัพระถงัซัมจัง๋-วดัเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด-ตลาด
ซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต 
วนัที่ 4. Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชัน้89)-อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิง้ซีเหมินติง-แช่นํา้แร่สไตล์ไต้หวนัแบบ 

            สว่นตวัภายในห้องพกั 

วนัที่ 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-อทุยานแห่งชาติเย๋หลิว่ -วดัหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค- ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ  

           (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG635 20.10-23.00) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG634 07.25-11.55)–สนามบินเถาหยวน–เดินทาง
เมืองเจยีอี–้หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ 

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู2 เคาเตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS รวมนํา้หนกั
กระเป๋า 20 กิโลกรัมโดยมเีจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง[สําคญัมาก!!  
ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได้] 

07.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมืองไต้หวนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG634  (มีอาหารและ
เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวนั  เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองด่ืม) 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองเจียอี ้นําท่านเท่ียวชม หมู่บ้านไม้ฮโินกิ เป็นหมูบ้่านจําลองแบบ

ญ่ีปุ่ นดัง้เดิมเน่ืองจากเมืองเจียอีนี้เ้ป็นเมืองท่ีตัง้ของอทุยานอาหลี่ซนัท่ีในยคุสมยัญ่ีปุ่ นปกครองไต้หวนัใช้เมือง
นีเ้ป็นสถานท่ีอยู่อาศยัของเหลา่ทหารญ่ีปุ่ นและในอดีตมกีารสร้างทางรถไฟจากเมืองเจียอีข้ึน้สูภ่เูขาอาหลีซ่นั
เพ่ือใช้ลําเลียงไม้สนพนัปีของไต้หวนัลงมายงัพืน้ลา่ง ทําให้เมืองเจียอีย้งัคงมีกลิน่อายวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นหลง
เหลืออยู่บ้าง ภายในจะเป็นร้านค้าขายของสไตล์ญ่ีปุ่ น 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 อุทยานอาหล่ีซัน-ชมป่าสนพนัปี-น่ังรถไฟโบราณอาหล่ีซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซัน ท่ีมีความสงูจากระดบันํา้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใช้เวลานัง่
รถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางท่ีว่ิงขึน้เขาสงูไปเร่ือยๆ ท่านจะได้
ชมวิวภเูขาสงูเรียงรายกนัไตต่วักนัสลบักบัก้อนเมฆเป็นวิวท่ีน่าตื่นตาตื่นใจย่ิง
นกั เดนิทางเข้าสูอ่ทุยานอาหลีซ่นั เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามและมี
ช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั นําท่านเดินชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดิน
ขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบัทางราบสองข้างทางเป็นป่าสนพนัปี
ล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนีม้ีอายมุากกวา่ 100 ปี ท่านจะถ่ายรูป
รอบๆ พร้อมกบัเดินชิวกบัอากาศเยน็สบายสดูโอโซนได้อยา่งเตม็ท่ี จากนัน้ 
นําท่านน่ังรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาหลี่ซนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสร้างขึน้
ตัง้แต ่คศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไต้หวนั เพ่ือใช้เป็นเส้นทางลําเลยีงไม้สนใหญ่บนเขาอาหลีซ่นัลงมายงั
พืน้ท่ีด้านลา่ง เส้นทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย 
**เดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มีโอกาศได้ชมดอกซากุระ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศและ
ปัจจัยต่างๆ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่เมืองไถจง เมืองสําคญัทางภาคกลาง นําท่านช้อปปิง้ ตลาดกลางคืน ท่ีนิยม
ท่ีสดุของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์ระดบักลาง ร้าน
เคร่ืองสําอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อตา่งๆ เสือ้ผ้าหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ย่ีห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง 
รวมแล้วกวา่ 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไมใ่ช่ขาช้อปปิง้ก็ไมต้่องกลวั
เบ่ือเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของ
ไถจงอีกด้วย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก CU HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ ง-วัดเหวินหวู่ -
เดนิทางเมืองไทเป-ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไมม่ีทางออกสูท่ะเล นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนัเส้นทางรอบทะเลสาบมี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์ คร่ึงลา่ง
เหมือนพระจนัทร์เสีย้วท่ีกําลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นตําแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมงักรล้อมรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อวา่
เป็นจดุรับพลงัมงักรท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุของไต้หวนั   นําท่านนัง่เรือยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ ชมความงาม
บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้

จากนัน้นําท่านสู ่วัดพระถังซัมจั๋ง นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงั
เป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา  จากนัน้
นําท่านกราบไหว้ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ี วดัเหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจ้าแหง่
ความซ่ือสตัย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหมล่า่สดุหรือท่ีเรารู้จกักนัในนาม “เฒา่จนัทรา” ท่ีมีช่ือเสยีงมากใน
ด้านความรักท่ีวดัหลงซนัไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูย์รวมของเทพเจ้าสําคญัท่ีท่านสามารถมาขอพรได้ครบทกุ
ความปรารถนาท่ีวดันี ้สิ่งท่ีน่าสนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หน้าวดั ซึ่งมมีลูคา่ตวัละ 1 
ล้านเหรียญดอลลา่ร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงัให้ท่านได้ถ่ายรูปคูอี่ก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 

 สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั ถึงไทเปนําท่านเลือกซือ้ของฝาก 
ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ได้แนะนํา
ให้ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นําท่านช้
อปปิง้ ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดท่ีมีช่ื่อเสียงท่ีสดุของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ินของไต้หวนั มี
ร้านอาหารมากกวา่ 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสนิค้า
พืน้เมือง สินค้าแฟชัน่วยัรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อตา่ง ๆ ท่ีให้ได้ 
ช้อปปิง้กนัแบบจใุจ 

คํ่า อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก ORANGE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชัน้89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อป
ป้ิงซีเหมินตงิ-แช่นํา้แร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตวัภายในห้องพกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ช้อปปิง้ ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมอื Germanium ท่ีประกอบไปด้วยแมเ่หลก็แร่ก้อน

ธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตัิ ทําให้เลือดลมเดนิดีขึน้ เพ่ิมความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด 
รวมถึงปะการังแดง ปะการังนํา้ลกึท่ีเป็นอญัมณีลํา้คา่ท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไมก่ี่ท่ีในโลก  นําท่านถ่ายรูปคูก่บั ตกึ

ไทเป 101 ท่ีปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากท่านมาไต้หวนัแล้วไมม่ีรูปคูก่บัตกึไทเป 101 นัน่
แปลวา่ ท่านมายงัไมถ่ึงไต้หวนั ! .. โครงสร้างของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวนั 
เพราะตกึแหง่นีต้กึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วง
สมดลุของตวัตกึไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 
101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลกเพ่ือขึน้จดุชมวิว
ชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตล์ไต้หวัน 1 เซท็/ท่าน 
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ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ ท่ีสร้างขึน้เพ่ือรําลกึถงึอดีตประธานาธิบดเีจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไปด้วย 
2 สว่นท่ีสําคญัคือห้องแกลลอร่ีรูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมา
ดาม ซ่ง เมย่ หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้มไ่ด้มีแครู่ปภาพเท่านัน้ท่ีเลา่เร่ืองราว
ชีวประวตัิของท่านทัง้สองแตย่งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งท่ีจดัแสดงไว้อย่าง
น่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ไปพร้อมกบัสิง่เหลา่นี ้และอีกหนึ่ง
สว่นท่ีสําคญัคือบริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดเีจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 
ชม.จะมีการจดัโชว์การเปลีย่นเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดตีประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค  

ให้ท่านได้  ช้อปปิง้ย่าน ซีเหมินติง ถือวา่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุของไต้หวนัเลยก็วา่ได้ หาก
เปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีกค็ือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมี
หลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อตา่ง ๆ ยงัมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แตท่ี่น่ีไมไ่ด้มี
แคส่ินค้าช้อปปิง้อย่างเดยีว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรบัประทาน แนะนําวา่พลาดไมไ่ด้
กบัเมน ูนํา้แขง็ใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลซีึ่งต้นตํารับของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร(เมนูพระกระโดดกําแพง) 
ท่ีพัก Eastern Hotel & Resorts Yangmeiหรือเทียบเท่า 

**แช่นํา้แร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก** 

วันที่ 5 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว -วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเม
ตคิ- ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู) (TG635 20.10-23.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหวา่งทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินท่านจะได้เหน็เส้นทางรถไฟแห่ง

แรกของไต้หวนัท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศชิ์ง  ในอดตีท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยั
กษัตริย์กวงสวี ้  สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจบุนันีท่ี้หมูบ้่านจ่ิว
เฟ่ินเป็นหมูบ้่านท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเข้าใจกนั
ง่ายๆ คือหมูบ้่าน OTOP ของไต้หวนันัน่เองและท่ีน่ียงัมีโลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัจนได้รับคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายทําซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตนูแอนิเมชัน่ของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทัว่
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โลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  ทําให้ผู้คนทัว่โลกเหน็ฉากความ
สวยงามของหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ี
เท่ียวยอดนิยมในการมาเชค็อินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวนั 
*** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไปหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินตรงกบัวนัเสาร์และ
อาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลงเหมือนคน
ท้องถ่ิน ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพ่ิม
ประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวนั ***   
นําท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํา้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตวัของเปลือกโลก  ทําให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่งๆท่ีน่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศยีรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่
ดงัไปทัว่โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน) 
 วัดหลงซานซ่ือ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแกท่ี่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้วา่เป็นวดัพทุธท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุในไต้หวนัก็วา่ได้ ภายในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  
ท่านจะได้เหน็ลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยากในปัจจบุนั  
ในแตล่ะวนัก็จะมพีทุธศาสนิกชนจากทัว่ทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ สําหรับท่านท่ีต้องการขอ
พรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีน่ีกบัองค์เทพเจ้าแหง่ความรักหรือ ”เฒา่จนัทรา ตํานาน
ด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ท้ มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั 

  
นําท่านช้อปปิง้ ร้านเคร่ืองสําอางค์ COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองสําอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมาย
หลายแบรนด์ ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้  

 สมควรแก่เวลานําท่านออกเดนิทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไต้หวนั 
20.10 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวนั อําลากรุงไทเป เดนิทาง

กลบัสูก่รุงเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
23.00 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
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  อัตราค่าบริการ : Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  
อาลีซัน 5 วัน 4 คืน 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-16 ก.พ. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 18-22 มี.ค. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 25-29 มี.ค. 63 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,500.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
ได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึง

จาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการ
ลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 2 หน้า 

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ

คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์เตม็จํานวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาตํ่ากวา่ 10,000 บาท  
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    3.3 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง **30 วนัก่อนเดินทางสําหรับช่วงสงกรานต์
และปีใหม*่* 

4.  การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วนัสําหรับช่วง
สงกรานต์และปีใหม*่* 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดัจําท่ีนัง่กบัสายการบินและคา่มดัจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สําคัญ!! บริษัททาํธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่ กับการ
พจิารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ลําดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ

สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
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 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพาํนักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ 

3. คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (สําหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบติัเพื่อการพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเข้า เมืองไต้หวนั 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทัวร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั**  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  

2. สิง่ที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พํานกัในเมืองไต้หวนั  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานกัในเมืองไต้หวนั 


