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ราคาเริม่เพยีง 21,999.- 

Hello Taiwan ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา  
อาลซีนั 5 วนั 4 คนื  

เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) (TG632 08.25-13.05)–สนามบนิเถาหยวน–เดนิทางเมืองเจยีอี้–

หมู่บา้นไมฮ้ิโนก ิ
วันที ่2. อุทยานอาหลีซั่น-ชมป่าสนพันปี-น่ังรถไฟโบราณอาหลีซั่น-เมืองไถจง-ตลาดกลางคนื 
วันที ่3. เดนิทางเมืองหนานโถว-ลอ่งเรือทะเลสาบสรุิยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดนิทางเมือง
ไทเป-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสับปะรด-ตลาดซือ่หลนิไนทม์าร์เก็ต 

วันที ่4. Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมคา่ขึน้ตกึชัน้89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงซเีหมิ

นตงิ-แชน่ ้าแร่สไตลไ์ตห้วันแบบสว่นตัวภายในหอ้งพัก 

วันที ่5. หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ -วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-รา้นคอสเมตคิ- ไตห้วัน 

(สนามบนิเถาหยวน)-กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) (TG635 20.10-23.00) 
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วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (TG632 08.25-13.05)–สนามบนิเถาหยวน–เดนิทางเมอืงเจยี
อี้–หมูบ่า้นไมฮ้ิโนก ิ

05.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 2 เคาเตอร์ C สายการบนิ THAI AIRWAYS รวมน ้าหนัก
กระเป๋า 20 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง[ส าคัญมาก!!  
ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ หรอืเนือ้สัตวแ์ปรรูปเขา้เมอืงไตห้วันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได]้ 

08.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เท ีย่วบนิที ่TG632  (มอีาหารและ
เครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่) หลังจากท่านไดผ่้านพิธกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากร 

กลางวนั รบัประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เครือ่งดืม่) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงเจยีอี้ น าท่านเทีย่วชม หมูบ่า้นไมฮ้ิโนก ิเป็นหมู่บา้นจ าลองแบบ

ญีปุ่่นดัง้เดมิเนื่องจากเมอืงเจียอีน้ ีเ้ป็นเมอืงทีตั่ง้ของอุทยานอาหลีซั่นที่ในยุคสมัยญี่ปุ่นปกครองไตห้วันใช ้

เมอืงนีเ้ป็นสถานทีอ่ยู่อาศัยของเหล่าทหารญีปุ่่นและในอดตีมกีารสรา้งทางรถไฟจากเมอืงเจยีอีข้ ึน้สู่ภูเขา
อาหลีซั่นเพื่อใชล้ าเลยีงไมส้นพันปีของไตห้วันลงมายังพื้นล่าง ท าใหเ้มอืงเจยีอียั้งคงมีกลิน่อายวัฒนธรรม
ของญีปุ่่นหลงเหลอือยู่บา้ง ภายในจะเป็นรา้นคา้ขายของสไตลญ์ีปุ่่น 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั RENYI LAKE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 อุทยานอาหลี่ซนั-ชมป่าสนพนัปี-น ัง่รถไฟโบราณอาหลี่ซนั-เมอืงไถจง-ตลาดกลางคนื 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางขึน้สู่ อุทยานแหง่ชาตอิาหลี่ซนั ท ี่มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใชเ้วลา

น่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางทีว่ ิง่ขึน้เขาสูงไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดช้มววิภูเขาสูงเรยีงรายกันไต่
ตัวกันสลับกับกอ้นเมฆเป็นววิท ี่น่าตืน่ตาตืน่ใจยิ่งนัก เดนิทางเขา้สู่อุทยานอาหลีซั่น เป็นอุทยานทีม่ ีความ
สวยงามและมชีือ่เสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน น าท่านเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดนิขึน้ลงไล่ระดับ
แบบขัน้บันไดสลับทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแห่งนีม้ ีอายุมากกว่า 
100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆ พรอ้มกับเดนิชวิกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนไดอ้ย่างเต็มที ่จากนั้น น าทา่น
น ัง่รถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาหลีซั่นทีญ่ีปุ่่นมกีารสรา้งขึ้นตัง้แต่ คศ.1912 ในสมัยทียั่งปกครอง
ไตห้วัน เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลีซั่นลงมายังพืน้ท ีด่า้นล่าง เสน้ทางรถไฟสายนีสู้ง
เป็นอันดับที ่13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชยีป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงไถจง เมืองส าคัญทางภาคกลาง น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคนื ท ี่

นยิมทีสุ่ดของเมอืงไถจงมสีินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยี่หอ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้น
เครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่น รา้นรองเทา้กฬีายี่หอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถ ิน่ของไตห้วันเอง 
รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้ง
กลัวเบือ่เพราะตลาดแห่งนียั้งเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถ ิน่ อาหารทานเล่นหรอืทานจรงิจังแหล่งใหญ่
ทีสุ่ดของไถจงอกีดว้ย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั CU HOTEL-TAICHUNG  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
เดนิทางเมอืงหนานโถว-ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิหวู-่เดนิทางเมอืง
ไทเป-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ที่สุดของไตห้วัน ท ี่ไม่ม ีทางออกสู่ทะเล น าท่าน ล่องเร ือ

ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืท ีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิ ีใ่หญ่ทีสุ่ดของไตห้วันเสน้ทางรอบ
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ทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างครึ่งบนเหมอืนพระ
อาทติย์ ครึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สี้ยวทีก่ าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ท ีดมีมีังกรลอ้มรอบ 
พื้นท ี่บรเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ท ี่สุดของไตห้วัน   น าท่านน่ังเรือยอรช์แบบส่วนตัวของ
คณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้จากนัน้น าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต์
(ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท ีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย ท่านจะได ้
ถ่ายรูปกับมุมทสีวยทีสุ่ดของทะเลสาบสุรยัิน จันทรา  จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ิง่ศักดิ์สทิธิท์ ี ่วดัเหวนิหวู ่
เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย์ และเทพเจา้แห่งความรัก
องคใ์หม่ล่าสุดหรอืทีเ่รารูจั้กกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ทีม่ชีือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีวั่ดหลงซันไทเป วัดนี้
ถอืว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจา้ส าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งท ี่
น่าสนใจยังไม่หมดแค่นียั้งมสีิงโตหนิอ่อน 2 ตัว ท ี่ตัง้อยู่หนา้วัด ซึ่งมมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลล่าร์
ไตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อกี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาประธานาธบิด)ี 
 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน ถึงไทเปน าท่ านเลือกซื้อของ

ฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ท ีถ่อืว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าได ้
แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรอืเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดทีม่ ีช่ ือ่เสียงทีสุ่ดของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถ ิ่น
ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถ ิน่เลยทเีดยีว และ
ยังมสีนิคา้พื้นเมอืง สนิคา้แฟช่ันวัยรุ่น  รา้นรองเทา้กฬีายี่หอ้ต่าง ๆ ท ีใ่หไ้ด ้
ชอ้ปป้ิงกันแบบจุใจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั ORANGE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงซี
เหมนิตงิ-แชน่ า้แรส่ไตล์ไตห้วนัแบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชอ้ปป้ิง รา้น Germanium ที่ขึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่

กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ที่ม ีคุณสมบัติ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่ มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย 
ความเครยีด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน ้าลกึท ีเ่ป็นอัญมณีล ้าค่าท ีห่ายากซึ่งมอียู่ไม่ก ี่ท ีใ่นโลก  น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กับ ตกึไทเป 101  ท ีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรูีปคู่
กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้น
วศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนีต้กึท ีม่คีวามสูงถ ึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลูีกตุม้ขนาดใหญ่หนัก
กว่า 660 ตันทีช่่วยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และช่วยการส่ันสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคย
สูงทีสุ่ดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ ีเ่ร็วท ีสุ่ดในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์
ท ีเ่ร็วท ีสุ่ดในโลกเพื่อขึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตล์ไตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 
 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท ี่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดีเจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการ

สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื้นท ีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบ
ไปดว้ย 2 ส่วนที่ส าคัญคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธิบดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพ
ของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้แีค่รูปภาพเท่านัน้ท ีเ่ล่า
เรือ่งราวชวีประวัติของท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งทีจั่ด
แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเ รือ่งราวทางประวัตศิาสตร์ไปพรอ้มกับสิ่ง
เหล่านี ้และอกีหนึง่ส่วนทีส่ าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีง
ไคเช็คและในทุก ๆ  1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดต่ีอท่าน
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงย่าน ซีเหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีสุ่ด
ของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมืองไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทียบกับเกาหลีก็
คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมสีนิคา้ยี่หอ้
ทอ้งถ ิน่ใหเ้ลือกซือ้ แต่ท ีน่ ีไ่ม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านได ้
เลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร ์หรอืปิงซูแบบเกาหลซีึ่งตน้ต ารับ
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ของเมนูนีอ้ยู่ท ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร(เมนูพระกระโดดก าแพง) 
ทีพ่กั Eastern Hotel & Resorts Yangmeiหรอืเทยีบเทา่ 

**แชน่ า้แรส่ไตล์ไตห้วนัแบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั** 

วนัที ่5 
หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-วดัหลงซาน (ขอพรความรกั)-รา้นคอสเมตคิ-GLORIA OUTLET- ไตห้วนั 
(สนามบนิเถาหยวน)-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (TG635 20.10-23.00) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ท่านสู่  หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟ

แห่งแรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แต่
สมัยกษัตริย์กวงสวี ้  สมัยราชวงศ์ชงิ มนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองทีน่ ี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ท ี่
หมู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นที่มกีารขายของพื้นเมอืง ทั ้งขนมพื้นเมอืง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมอืงหรือ
ทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ ียั่งมีโลเกช่ันความสวยงามและโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีย่์เกาหล ีซีรีย่์ไตห้วันและการตู์นแอนเิมช่ัน
ของญีปุ่่นทีฉ่ายทั่วโลกอย่างเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้น
จิว่เฟ่ินจากการ์ตูนเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ท ี่ยวยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอีกแห่งหนึง่ของ
ไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดินทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทิตย์จะตอ้งเปลีย่นรถเป็น
รถเมล์แบบทอ้งถ ิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทอ้งถ ิ่น ท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถ ิน่และเพิ่ม
ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***   
น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนีตั้ ้งอยู่ทางส่วนเหนอืสุดของเกาะไตห้วัน มี
ลักษณะพื้นท ีเ่ป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเลและการเคลือ่นตัวของเปลอืก
โลก  ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆทีน่่าตื่นตาเลยทีเดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชิน ี
ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ซีฟู้ดสไตล์ไตห้วนั) 
 วดัหลงซานซื่อ หรอื “วดัมงักรภูเขา” เป็นวัดเก่าแก่ท ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถอืไดว่้าเป็นวัดพุทธที่

เก่าแก่ท ีสุ่ดในไตห้วันก็ว่าได ้ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมที่
ประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจา้ท ีไ่ดส้รา้งไวอ้ย่างวจิติรงดงามโดยช่างฝีมอืท ีห่าได ้
ยากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมพุีทธศาสนกิชนจากทัว่ทุกมมุโลกมาเคารพสักการะไมข่าดสายและ ส าหรับ
ท่านทีต่อ้งการขอพรเรือ่งความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ ีน่ ีก่ับองคเ์ทพเจา้แห่งความรักหรอื ”
เฒ่าจันทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ท ีแ่สดงออกถึงคู่แท ้มชีื่อเสยีงโด่งดังมากของ
ไตห้วัน น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นเครือ่งส าอางค ์COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน 
มากมายหลายแบรนด ์ท ีท่่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วัน 
20.10 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วัน อ าลากรุงไทเป เดนิทาง

กลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS เท ีย่วบนิที ่TG635 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 
23.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร : Hello Taiwan ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา อาลซีนั 5 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

พกักบัผูใ่หญ ่1 
ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
ทา่นละ 

วันที ่04-08 ก.ย. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 

วันที ่18-22 ก.ย. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 

วันที ่16-20 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

วันที ่01-05 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

วันที ่07-11 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

วันที ่13-17 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

วันที ่21-25 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

วันที ่27 พ.ย.-1 ธ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

วันที ่29 พ.ย.-3 ธ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

วันที ่11-15 ธ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

วันที ่12-16 ธ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋
เครือ่งบนิ 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,000 เหรยีญ/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ท ีข่องบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  ในกรณีท ีค่่าทัวรร์าคาต ่ากว่า 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอื 15-20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางส าหรับช่วง

สงกรานตแ์ละปีใหม่** 
4.  การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 30 วัน ไม่นับวันเดนิทาง คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด **45 วันส าหรับช่วง
สงกรานตแ์ละปีใหม่** 
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วัน ไม่นับวันเดนิทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีาร
การันตมีัดจ าท ีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าท ีพั่ก รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิ ัทท าธุรกิจเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้เมอืง
ไต้หวนัโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ท ัง้ไทยและไตห้วนั 
ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย
ตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ ัง้สิ้น** 
4.6 เมือ่ท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ี่น่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ที ่
2.  ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่ ่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] หากทางโรงแรมไม่
สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได้ ทางบรษิ ัทจะมกีารจดัหอ้งพกัให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมในล าดบัตอ่ไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [30 กโิลกรัม] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละ

สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพิ่มเตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
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 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลไตห้วนัประกาศยกเลิกวซี่าใหก้บั

คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพ านกัระยะส ั้นในไตห้วนัไม่เกิน 14 วนั ถ้ากรณีทางรฐับาลไตห้วนั
ประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามทีส่ถานทูต
ก าหนด) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซัก
รดีฯลฯ 

3. ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
4. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่และคนขับรถ รวม 1,000 เหรยีญไตห้วัน/ทรปิ/ท่าน 

 
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ้นก่อนวัน

เดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั ้งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถ ือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้เมอืงไตห้วันใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในเมอืงไตห้วันไม่เกนิ 

14 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสาร

ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบัตใินการเขา้ เมอืงไตห้วัน 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งท ีพั่ก

ทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลูกทัวร ์แต่ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน** 

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน  

2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน  

    (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน (เช่น คน รูจั้ก โรงแรม 

และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน 
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คุณสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วนั (ส าหรบักรณีการเขา้เมอืงไตห้วนัตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในเมอืงไตห้วันจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัติ

เพื่อการพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 14 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากเมอืงไตห้วัน หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไม่ใหเ้ขา้เมอืง และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง 


