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ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | นัง่รถไฟโบราณอาลซีนั | ฟาร์มแกะชิงจิง้  
ช็อปปิง้ซีเหมินติง  | อทุยานเย๋หลิว่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน | เสีย่วหลงเปาร้าน  Din Tai Fong  

ตามรอยรีวิวชาบหูมาลา่ XIN MALA | แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวนัแบบสว่นตวัภายในห้องพกั 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

เดนิทาง มกราคม-มิถุนายน 2563 

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟาร์มแกะชิงจิง้ 6 วัน 4 คืน  

ราคาเพียง  22,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภูมิ 
วนัที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา – วดัพระ
ถงัซมัจั๋ง – เจียอี ้
วนัที่ 3. อาลซีาน – นัง่รถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
วนัที่ 4. ฟาร์มแกะชิงจิง้ – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลนิไนท์มาเก็ต 
วนัที่ 5. Germanium Power – ร้านพายสปัปะรด – ตกึ 101(ไม่รวมค่าขึน้ตกึ) – วดัหลงซาน – อนสุรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง   
วนัที่ 6. จิ่วเฟ่ิน – เย่หลิว่ –ร้านเคร่ืองส าอางค์ – Gloria outlet – ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (BR205 : 
20.45-23.30 น.) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู  
23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน า้หนกักระเป๋า 30 

กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหาก
ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน  – หนาน
โถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจยีอี ้

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR206  (มีอาหารและเคร่ืองดื่ม
บริการบนเคร่ือง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวนั  เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองด่ืม) 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวัน ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจุด

ศนูย์กลางของไต้หวนั หรือเรียกวา่สะดือของเกาะไต้หวนัก็ได้  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั
เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือน
พระอาทิตย์ คร่ึงลา่งเหมือนพระจนัทร์เสีย้วท่ีก าลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ ยท่ีดีมีมังกรล้อมรอบ 
พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลงัมงักรท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุของไต้หวนั   น าท่านนั่งเรือยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ 
ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนัน้น าท่านสู ่วัดพระถังซัมจั๋ ง นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงัซัมจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยัง
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เป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา น าท่าน
เดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจียอี ้เมืองคอ่นไปทางใต้ของไต้หวนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3 อาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซัน ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใช้เวลานัง่รถ
ขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางท่ีว่ิงขึน้เขาสงูไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ชมวิวภเูขาสงูเรียงรายกันไต่ตวักัน
สลบักบัก้อนเมฆเป็นวิวท่ีน่าตื่นตาตื่นใจย่ิงนกั เดินทางเข้าสูอ่ทุยานอาหลี่ซนั เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามและ
มีช่ือเสียงโด่งดังมากของไต้หวนั น าท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลกัษณะทางเดินขึน้ลงไล่ระดบัแบบขัน้บันได
สลบัทางราบสองข้างทางเป็นป่าสนพันปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนีม้ีอายมุากกวา่ 100 ปี ท่านจะ
ถ่ายรูปรอบๆพร้อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้อย่างเต็มท่ี จากนัน้ น าท่านนั่งรถไฟโบราณ 
เส้นทางรถไฟสายอาลีซนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไต้หวนั เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหลี่ซนัลงมายงัพืน้ท่ีด้านลา่ง เส้นทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงู
เป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ระหว่างทางน าท่านแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาหลี่ซนั ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซือ้
เป็นของฝากได้ น าท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง  เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวนั น าท่านช้อปปิง้ ตลาดไนท์
มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์
ระดบักลาง ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อตา่งๆ เสือ้ผ้าหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ย่ีห้อท้องถ่ินของ
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ไต้หวนัเอง รวมแล้วกวา่ 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิง้ก็
ไม่ต้องกลวัเบ่ือเพราะตลาดแห่งนีย้ังเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่ง
ใหญ่ท่ีสดุของไถจงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า  
วันที่ 4 ฟาร์มแกะชิงจิง้ – ทางเดนิลอยฟ้าชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ ฟาร์มแกะชิงจิง้ (CingJing Farm) ให้ท่านได้สมัผสัธรรมชาติ, อากาศบริสทุธ์ิ, ป่าเขียวชอุ่ม, 
และเนินเขาสวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลกูต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้ทั่วบริเวณ มีสวนดอกไม้กึ่งเขตร้อน
นานาพรรณ จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั” เลยทีเดียว เน่ืองด้วยลกัษณะของพืน้ท่ี
ลาดชนับนเนินเขากว้างสดุลกูหลูกูตา, แสงแดดออ่นๆ ให้ความอบอุน่ตลอดวนัและทะเลเมฆขาวราวกบัปยุฝา้ย
และในบางวนัอาจจะมีหมอกลงมาปกคลุมบริเวณโดยรอบท่ีรอให้คณุเข้าไปสมัผสักบัทศันียภาพอนัน่าตื่นตาตื่น
ใจของท่ีน่ี Cingjing Skywalk อยู่สงูประมาณ 1,700 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็นจุด
ถ่ า ย รู ป แ ล ะ เ ดิ น ช ม วิ ว เ ทื อ ก เ ข า สี เ ขี ย ว ตั ด กั บ ท้ อ ง ฟ้ า สี ค ร า ม ท่ี ส ว ย ง า ม จุ ด ห นึ่ ง  
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางกลบั เมืองไทเป จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดท่ีมี่ช่ือเสียง

ท่ีสดุของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ินของไต้หวนั มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกัน
แบบสไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพืน้เมือง สินค้าแฟชั่นวยัรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อตา่ง ๆ ท่ีให้ได้ช้
อปปิง้กนัแบบจใุจ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 
Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึน้ตึก) – วัดหลงซาน – 
อนุสรสถานเจยีงเช็ค – ซีเหมินตงิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะช้อปปิง้ ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือเพ่ือสขุภาพ ท่ีประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อน

ธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบัติ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพ่ิมความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด 
รวมถึงปะการังแดง ปะการังน า้ลึกท่ีเป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไมก่ี่ท่ีในโลก น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี 
ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็วา่ได้แนะน าให้
ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด , ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจบุันถือว่าเป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับ
ตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน ! .. โครงสร้างของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางด้าน
วิศวกรรมของไต้หวนั เพราะตกึแห่งนีต้กึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักว่า 
660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสงูท่ีสดุ
ในโลก แตต่ึกไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท์ท่ีชมวิวชัน้ 89 
ราคา 600 NTD) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เส่ียวหลงเปาร้านดัง 

   
 จากนัน้น าท่านสู่ วัดหลงซานซ่ือ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้วา่เป็นวดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ

ในไต้หวนัก็วา่ได้ ภายในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่านจะได้
เห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยากในปัจจบุัน  ในแตล่ะ
วนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านท่ีต้องการขอพรเร่ือง
ความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีน่ีกับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจนัทรา ต านานด้ายแดง
แห่งรัก” ซึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ท้ มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั  
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ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ ท่ีสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชค็ ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี 
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไปด้วย 2 สว่นท่ี
ส าคญัคือห้องแกลลอร่ีรูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง 
เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนีไ้ม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านัน้ท่ีเล่าเร่ืองราวชีวประวตัิของ
ท่านทัง้สองแตย่งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์กนักระสนุประจ าต าแหนง่ท่ีจดัแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่งสว่นท่ีส าคญัคือ
บริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัด
โชว์การเปลี่ยนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
ช้อปปิง้ย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุของไต้หวนัเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์
สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยงัมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิง้
อย่างเดียว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ด้กบัเมน ูน า้แขง็ใส
ไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต ารับของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร XIN MALA บุฟเฟต์ชาบูหมาล่าไต้หวัน ร้านดังตามรีววิ 

 
ท่ีพัก NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

*** พเิศษ!! ให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทางด้วยการแช่น า้แร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก *** 



 
 
 
 
 
 
 

CODE : GOT08 

 

วันที่ 6 
จิ่วเฟ่ิน – เย่หล่ิว –ร้านเคร่ืองส าอางค์ – Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู) (BR205 : 20.45-23.30 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้  

สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจบุนันีท่ี้หมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมูบ้่านท่ีมี
การขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน 
OTOP ของไต้หวันนั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับ
คดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเร่ือง 
SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็น
สถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวนั *** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไป
หมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินตรงกับวนัเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลงเหมือนคนท้องถ่ิน 
ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพ่ิมประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวนั ***    

 
น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะ
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตืน่ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมช่ืีอเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋หลิ่ว 
 ท่านแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบ

รนด์ ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ น าท่านสู่ เดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพ่ือช้อปปิง้สินค้าแบ
รนด์เนมท่ี GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีร้านค้าทัง้หมด 285 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็น
แบรนด์ ท่ี เหล่านัก ช้อปปิ ้ง รู้จักกันอยู่ แ ล้ว  เช่น  Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, 
Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, 
Le Creuset และอ่ืนๆ อีกมากมาย ด้วยราคาสินค้าท่ีถกูกวา่ราคาตลาดทั่วไปกวา่ 35% – 70%เป็นแหลง่รวม 
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ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไต้หวนั 

20.45 น. อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเท่ียวบินท่ี BR205  (มี
อาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
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 30 ม.ค.-4 ก.พ. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 01-06 พ.ค. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 02-07 มิ.ย. 63 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 6,500.- 

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

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับ
นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 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 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ค

วา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ 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 าระค่าทัวร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง **30 วนัก่อนเดินทางส าหรับ

ช่วงสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นับวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วัน
ส าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทย
และไต้หวัน ขึน้อยู่ กับการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยัดพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์

ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกิจ 

กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
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 ** 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 าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี

ซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทาง
รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอ
วีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า
โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้

ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 
 
 
 
 
 
 

CODE : GOT08 

 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก

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

ไม่เข้าข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 

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 


