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ล่องเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | ขอพรความรักวดัหลงซาน | ช็อปปิง้ซีเหมินติง  
อทุยานแห่งชาติเย๋หลิว่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน | ถนนโบราณสอืเฟ่ิน | อลงัการอทุยานภเูขาหิน

อ่อน .. อทุยานทาโรโกะ | แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวนั แบบสว่นตวัภายในห้องพกั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563  

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจนัทรา ทาโรโกะ  
5 วัน 4 คืน  

เร่ิมเพียง 21,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 
วนัที่ 2. หนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา – วดัพระถงัซัมจัง๋ – วดัเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ซื่อหลนิไนท์มาเก็ต 
วนัที่ 3. ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด – Germanium Power – ตลาดปลาไทเป– อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค– วดัหลงซาน (ขอพรความรัก) - ตกึไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึชัน้89)  - นัง่รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลียน – ที่พกั 
วนัที่ 4. อทุยานทาโรโกะ – นัง่รถไฟ TRA สูไ่ทเป  – ช้อปปิง้ซีเหมินติง– อาบน า้แร่ภายในห้องพกั 
วนัที่ 5. อทุยานแห่งชาติเย๋หลิว่ – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน– ถนนโบราณสอืเฟ่ิน-น า้ตกสอืเฟ่ิน– ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ 
(สนามบินสวุรรณภูมิ) (CI837: 23.20-02.20+1 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร์ S  สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ รวมน า้หนัก
กระเป๋า 30 กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหาก
ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้ 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
CI838  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือ
ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผา่นพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองด่ืม) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองไทจง น าท่านสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมูบ้่านทหารผ่านศึกของ

พรรคก๊กมินตัง๋ในยคุสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางลีภ้ยัมารวมตวัท่ีไต้หวนั เวลาผา่นมาหลายสิบปี ผู้คน
ย้ายออก บ้างก็ล้มหายตายจากกนัไป ตอ่มามีโครงการรือ้หมูบ้่านแห่งนีแ้ละสร้างเป็นเมืองใหมแ่ต่ ในระหวา่งท่ี
ท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามวา่ คณุปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตดัสินใจวาดภาพและระบายสีแนวก าแพง และตวั
บ้าน นยัว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนีท่ี้ ภาพวาดบนก าแพงและตวับ้านสะดดุตาผู้พบเห็น ด้วยสีสนั
ท่ีสดใสเป่ียมไปด้วยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสือ ตวัการ์ตนู ใบหน้าคน จนได้รับการกลา่วขานในวงกว้าง 

 
น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบ
รนด์ระดับกลาง ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆ เสือ้ผ้าหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ย่ีห้อ
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ท้องถ่ินของไต้หวนัเอง ให้ท่านได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไมใ่ช่ขาช้อปปิง้ก็ไมต้่องกลวัเบ่ือ
เพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถ
จงอีกด้วย 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก KUN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ ง – วัดเหวินหวู่  – ไทเป – 
ร้านคอสเมตคิ – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไมม่ีทางออกสูท่ะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนัเส้นทางรอบทะเลสาบมี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์ คร่ึงล่าง
เหมือนพระจนัทร์เสีย้วท่ีก าลงัประกบกนัอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมงักรล้อมรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อวา่
เป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน น าท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงาม
บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนัน้น าท่านสู ่วัดพระถังซัมจั๋ง นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงั
เป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา   
จากนัน้น าท่านกราบไหว้ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ี วัดเหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพ
เจ้าแห่งความซ่ือสตัย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสดุหรือท่ีเรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท่ีมี
ช่ือเสียงมากในด้านความรักท่ีวดัหลงซนัไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูย์รวมของเทพเจ้าส าคญัท่ีท่านสามารถมา
ขอพรได้ครบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้สิ่งท่ีน่าสนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หน้าวดั ซึ่งมี
มลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญดอลลา่ร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงัให้ท่านได้ถ่ายรูปคูอี่ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั น าท่านช้อปปิง้ ร้านเคร่ืองส าอางค์ 

COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของ
ฝากแก่คนทางบ้านได้  
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น าท่านช้อปปิง้ ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ินของ
ไต้หวนั มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว และยังมี
สินค้าพืน้เมือง สินค้าแฟชัน่วยัรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อตา่ง ๆ ท่ีให้ได้ช้อปปิง้กนัแบบจใุจ 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก C U HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 

 

วันที่ 3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – Germanium Power – ตลาดปลาไทเป– อนุสรณ์สถานเจยีงไค
เช็ค– วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชัน้89)  - น่ังรถไฟ 
TRA สู่ฮัวเหลียน – ที่พกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสญัลักษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนม

ประจ าชาติเลยก็ว่าได้แนะน าให้ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อป
คอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 
น าท่าน ช้อปปิง้ ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อน
ธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบัติ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพ่ิมความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด 
รวมถึงปะการังแดง ปะการังน า้ลึกท่ีเป็นอัญมณีล า้ค่าท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีท่ีในโลก น าท่านเพลิดเพลินกับ 
ตลาดปลาไทเป  หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ด
คล้ายของญ่ีปุนแตไ่ม่ต้องไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะได้เห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินค้า
หลากหลายให้เลือกชิมหรือเลือกซือ้ได้ตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตล์ไต้หวัน 1 เซท็/ท่าน 
 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ ท่ีสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง

ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไป
ด้วย 2 ส่วนท่ีส าคญัคือห้องแกลลอร่ีรูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ 
ท่านมาดาม ซ่ง เมย่ หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้มไ่ด้มีแครู่ปภาพเท่านัน้ท่ีเลา่เร่ืองราว
ชีวประวตัิของท่านทัง้สองแตย่งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์กนักระสนุประจ าต าแหน่งท่ีจดัแสดงไว้อย่าง
น่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ไปพร้อมกบัสิ่งเหลา่นี ้และอีกหนึ่ง
สว่นท่ีส าคญัคือบริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 
ชม.จะมีการจดัโชว์การเปลี่ยนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียง
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ไคเช็ค วัดหลงซานซ่ือ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวดัพทุธ
ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ี
ประณีต  ท่านจะได้เห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยาก
ในปัจจุบนั  ในแตล่ะวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส าหรับท่าน
ท่ีต้องการขอพรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีน่ีกับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่า
จนัทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ท้ มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบนัถือว่าเป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากท่านมาไต้หวนัแล้วไม่มีรูปคูก่ับ
ตกึไทเป 101 นัน่แปลวา่ ท่านมายงัไมถ่ึงไต้หวนั  โครงสร้างของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรม
ของไต้หวนั เพราะตกึแห่งนีต้กึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนั
ท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยังเคยสงูท่ีสดุในโลก 
แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก
เพื่อขึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD)  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน โดยการน่ังรถไฟด่วน TRA (Taiwan Railways) 
กรุณาเตรียมสัมภาระส าหรับพกั 1 คืนใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟ 

ท่ีพัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  LIGE HOTEL HUALIAN หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 อุทยานทาโรโกะ – น่ังรถไฟ TRA สู่ไทเป  – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ– อาบน า้แร่ภายในห้องพกั 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู ่อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเป็นอทุยานท่ีใหญ่
เป็นอันดับสองของอุทยานแห่งชาติทัง้หมดของ
ไต้หวนั  ท่ีมีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ีสามเมือง ได้แก่ 
ฮวัเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนท่ีตดั
ลดัเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและหุบเขาหิน
ออ่น ท่ีน่ีถือวา่เป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีท่านต้องมาเห็นด้วย
ตวัท่านเองเพราะหากท่านดเูพียงรูปจากรูปถ่าย ท่าน
จะไม่เห็นถึงความอลงัการและย่ิงใหญ่ของอทุยานทา
โรโกะได้เลย ย่ิงท่านได้ชมวิวท่ีน่ีแบบมุม bird eye 
view 360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้ครบทุกความรู้สึก
ของการมาเยือนอทุยานทาโรโกะ                           
*** หมายเหต ุหากอทุยานปิดเน่ืองจากเกิดภยัธรรมชาติ  หรือประเมินสถานการณ์แล้วไม่ปลอดภยัทางบริษัท
ทวัร์จะเปลี่ยนเส้นทางในการเท่ียวชมอทุยานทาโรโกะ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นหลกั *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางกลบัสูไ่ทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม.) จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ย่าน ซีเหมินติง ถือ

ว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวนัเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์
ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและ
รองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิง้อย่างเดียว ยังมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น า้แข็งใสไอซ์มอน
สเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต ารับของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเท่า 

** พเิศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการอาบน า้แร่ แบบบรรยากาศส่วนตัวภายใน
ห้องพัก** 
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วันที่ 5 
อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน– ถนนโบราณสือเฟ่ิน-น า้ตกสือเฟ่ิน– 
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู) (CI837: 23.20-02.20+1 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะ

พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตวัของเปลือกโลก  ท าให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่งๆท่ีน่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศยีรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่
ดงัไปทัว่โลก 

 
ดินทางสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟ
แห่งแรกของไต้หวนัท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ชิง  ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยั
กษัตริย์กวงสวี ้  สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองท่ีน่ี แต่ในยคุปัจจบุันนีท่ี้หมูบ้่านจ่ิว
เฟ่ินเป็นหมูบ้่านท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเข้าใจกัน
ง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวนันั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวัจนได้รับคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตนูแอนิเมชัน่ของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่ว
โลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ือง
นีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปล่ียนรถเป็น
รถเมล์แบบท้องถิ่นขึน้และลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่ม
ประสบการณ์การน่ังรถเมล์ของไต้หวัน *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เขตผิงซี ท่ี น่ีเร่ิมโด่งดังและมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมากันมากขึน้ หลังจากท่ี
ภาพยนตร์รักโรแมนติกช่ือดังของไต้หวัน เร่ือง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเมื่อปี 2011 ซึ่งมี
เส้นทางรถไฟสายผิงซีเป็นหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าของภาพยนตร์เร่ืองนี ้ท าให้ท่ีน่ีได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทาง
รถไฟสาย โรแมนติกของไต้หวนั และอีกหนึ่งสถานท่ีเท่ียวของเขตผิงซีนั่นก็คือ หมู่บ้านสือเฟ่ิน เป็นหมู่บ้าน
เลก็ ๆ ท่ีมีทางรถไฟสายผิงซีว่ิงผา่นตรงกลางหมูบ้่าน สองข้างทางเป็นร้านขายของท่ีระลกึท่ีเก่ียวกบัโคมไฟขงห
มิงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของหมูบ้่านแห่งนี ้ท่ีน่ีมีเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกาลปลอ่ย
โคมลอยขงหมิงจัดขึน้ทกุปีในช่วงระหวา่งตรุษจีน ท่านสามารถ
เขียนค าอธิษฐานลงบนโคมขงหมิงและปลอ่ยโคมท่ีน่ีได้ (ไมร่วม
คา่โคมขงหมิง) น า้ตกซือเฟ่ิน น า้ตกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของ
ไต้หวนัและเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติยอดนิยม
ในหมูน่กัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก จนได้รับการขนานนามวา่ “ไน
แองการ่าแห่งไต้หวัน ” (Taiwan’s Niagara Falls) เน่ืองด้วย
ลกัษณะของขอบน า้ตกโค้งรูปเกือกม้าและมีน า้ไหลลงสู่แอ่งน า้
ขนาดใหญ่คล้ายกบัน า้ตกไนแองการ่าของประเทศสหรัฐอเมริกานัน่เอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวนั 

23.20 น. เดินทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี CI837 
(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน  
โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์                      

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-16 ธ.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 

วนัท่ี 15-19 ม.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 

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 18-22 มี.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 

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

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เตม็จ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  

**30 วนัก่อนเดินทางส าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
**45 วนัส าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 
เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและ
ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ 

กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุัติเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 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. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่า

ให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 
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2. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท์, 
คา่ซกัรีดฯลฯ 

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

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อน

วนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  

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

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทัวร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั**  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  

2. สิง่ที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั 
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 


