CODE : GOT08

–

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟาร์ มแกะชิงจิง้ 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2563
ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา | นัง่ รถไฟโบราณอาลีซนั | ฟาร์ มแกะชิงจิ ้ง
ช็อปปิ ง้ ซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิว่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น | เสีย่ วหลงเปาร้ าน Din Tai Fong
ตามรอยรี วิวชาบูหมาล่า XIN MALA | แช่น ้าแร่สไตล์ไต้ หวันแบบส่วนตัวภายในห้ องพัก

ราคาเพียง

22,999.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระ
ถังซัมจั๋ง – เจียอี ้
วันที่ 3. อาลีซาน – นัง่ รถไฟโบราณ – ร้ านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน
วันที่ 4. ฟาร์ มแกะชิงจิ ้ง – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 5. Germanium Power – ร้ านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ ้นตึก) – วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง
วันที่ 6. จิ่วเฟิ่ น – เย่หลิว่ –ร้ านเครื่องสาอางค์ – Gloria outlet – ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 :
20.45-23.30 น.)

CODE : GOT08

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน ้าหนักกระเป๋ า 30
กิโลกรัมโดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่อง
[สาคัญมาก!! ไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ หรือเนือ้ สัตว์ แปรรูปเข้ าเมืองไต้ หวันหาก
ฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]

วันที่ 2
01.45 น.
06.35 น.

เช้ า

กลางวัน

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนาน
โถว - ล่ องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี ้
ออกเดิน ทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้ ห วัน โดยสายการบิ น EVA AIR เที่ ยวบิน ที่ BR206 (มีอาหารและเครื่ องดื่ม
บริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้ หวัน เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) หลังจากท่านได้ ผา่ นพิธีการตรวจคนเข้ า
เมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารแบบกล่ อง (แฮมเบอเกอร์ +เครื่องดื่ม)
น าคณะท่านเดิ น ทางสู่ เมื องหนานโถว มณฑลที่ ใ หญ่ ที่ สุดของไต้ ห วัน ที่ ไม่มี ท างออกสู่ท ะเล ซึ่งเป็ น จุด
ศูนย์กลางของไต้ หวัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไต้ หวันก็ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่าน ล่ องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน
เส้ นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี ้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือน
พระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี ้ยวที่กาลังประกบกันอยู่และยังเป็ นตาแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้ อมรอบ
พื ้นที่บริ เวณนีถ้ ือว่าเป็ นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สดุ ของไต้ หวัน นาท่านนั่งเรื อยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ
ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้
จากนันน
้ าท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจัง๋ ที่อญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีปและยัง

CODE : GOT08

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3

เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้ วย ท่านจะได้ ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สดุ ของทะเลสาบสุริยนั จันทรา นาท่าน
เดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี ้ เมืองค่อนไปทางใต้ ของไต้ หวัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่ า

อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้ านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางขึ ้นสู่ อุทยานแห่ งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับนา้ ทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้ เวลานัง่ รถ
ขึ ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางที่วิ่งขึ ้นเขาสูงไปเรื่ อยๆ ท่านจะได้ ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไต่ตวั กัน
สลับกับก้ อนเมฆเป็ นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเข้ าสูอ่ ทุ ยานอาหลี่ซนั เป็ นอุทยานที่มีความสวยงามและ
มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้ หวัน นาท่านเดินชมป่ าสนพันปี เป็ น ลักษณะทางเดินขึ ้นลงไล่ระดับแบบขันบั
้ นได
สลับทางราบสองข้ างทางเป็ นป่ าสนพันปี ล้อมรอบเป็ นบริเวณกว้ าง ป่ าสนแห่งนี ้มีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะ
ถ่ายรู ปรอบๆพร้ อมกับ เดิ นชิ วกับ อากาศเย็ นสบายสูดโอโซนได้ อย่ างเต็มที่ จากนัน้ นาท่านนั่งรถไฟโบราณ
เส้ นทางรถไฟสายอาลีซนั ที่ญี่ปนมี
ุ่ การสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยงั ปกครองไต้ หวัน เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทาง
ลาเลียงไม้ สนใหญ่บนเขาอาหลี่ซนั ลงมายังพื ้นที่ด้านล่าง เส้ นทางรถไฟสายนี ้สูงเป็ นอันดับที่ 13 ของโลก และสูง
เป็ นอันดับ 2 ของเอเชีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางนาท่านแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแท้ จากยอดเขาอาหลี่ซนั ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ ท่านได้ เลือกซือ้
เป็ นของฝากได้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้ หวัน นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดไนท์
มาร์ เ ก็ต ตลาดกลางคื น ของเมืองไถจงมีสิน ค้ าหลากหลายประเภททัง้ แบบแผงลอยและร้ านยี่ ห้ อแบรนด์
ระดับกลาง ร้ านเครื่องสาอางค์จากญี่ปนุ่ ร้ านรองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื ้อผ้ าหลากหลายยี่ห้อ ทังยี
้ ่ห้อท้ องถิ่นของ
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วันที่ 4
เช้ า

ไต้ หวันเอง รวมแล้ วกว่า 100 ร้ านค้ าให้ ท่านได้ เลือกแวะซื ้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้ อปปิ ง้ ก็
ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้ ังเป็ นตลาดที่รวบรวมอาหารท้ องถิ่น อาหารทานเล่นหรื อทานจริ งจังแหล่ง
ใหญ่ที่สดุ ของไถจงอีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

ฟาร์ มแกะชิงจิง้ – ทางเดินลอยฟ้ าชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฟาร์ มแกะชิงจิง้ (CingJing Farm) ให้ ท่านได้ สมั ผัสธรรมชาติ, อากาศบริ สทุ ธิ์ , ป่ าเขียวชอุ่ม ,
และเนินเขาสวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลูกต้ นไม้ และผลไม้ เมืองหนาวไว้ ทั่วบริ เวณ มีสวนดอกไม้ กึ่งเขตร้ อน
นานาพรรณ จนได้ รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวัน ” เลยทีเดียว เนื่องด้ วยลักษณะของพืน้ ที่
ลาดชันบนเนินเขากว้ างสุดลูกหูลกู ตา, แสงแดดอ่อนๆ ให้ ความอบอุน่ ตลอดวันและทะเลเมฆขาวราวกับปุยฝ้าย
และในบางวันอาจจะมีหมอกลงมาปกคุลมบริเวณโดยรอบที่รอให้ คณ
ุ เข้ าไปสัมผัสกับทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่น
ใจของที่นี่ Cingjing Skywalk อยู่สงู ประมาณ 1,700 เมตรจากระดับนา้ ทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็ นจุด
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 ที่ ส ว ย ง า ม จุ ด ห นึ่ ง

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับ เมืองไทเป จากนัน้ นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดที่มี่ชื่อเสียง
ที่สดุ ของไทเป ในด้ านอาหารท้ องถิ่นของไต้ หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้ านให้ ท่านได้ เลือกทานเลือกชิมกัน
แบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้ าพื ้นเมือง สินค้ าแฟชั่นวัยรุ่น ร้ านรองเท้ ากีฬ ายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ ได้ ช้
อปปิ ง้ กันแบบจุใจ
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
CU HOTEL หรือเทียบเท่ า
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กลางวัน

Germanium Power – ร้ านพายสั ป ปะรด – ตึ ก 101(ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึ ก ) – วั ด หลงซาน –
อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะช้ อปปิ ง้ ร้ าน Germanium ที่ขึ ้นชื่อเรื่ องสร้ อยข้ อมือเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้ วยแม่เหล็กแร่ก้อน
ธาตุเจอมาเนี่ย ม ที่ มีคณ
ุ สมบัติ ท าให้ เลือดลมเดิน ดีขึ ้น เพิ่ มความกระปรี ก้ ระเปร่า และคลาย ความเครี ย ด
รวมถึงปะการังแดง ปะการังน ้าลึกที่เป็ นอัญมณีล ้าค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก นาท่านเลือกซื ้อของฝาก ที่
ร้ านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็ นขนมสัญลักษณ์ของไต้ หวันเปรี ยบเสมือนขนมประจาชาติเลยก็วา่ ได้ แนะนาให้
ท่านซื อ้ เป็ นขนมฝากแก่ คนทางบ้ านหรื อเพื่ อนๆ (ขนมพายสับ ปะรด, ป๊ อปคอร์ น, เห็ดทอด เป็ นต้ น) น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์คของไต้ หวัน หากท่านมาไต้ หวันแล้ วไม่มีรูปคู่กับ
ตึก ไทเป 101 นั่น แปลว่า ท่ านมายังไม่ถึ งไต้ ห วัน ! .. โครงสร้ างของตึก นี แ้ สดงถึ งความสามารถทางด้ า น
วิศวกรรมของไต้ หวัน เพราะตึกแห่งนีต้ กึ ที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลกู ตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า
660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สดุ
ในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็ นที่ 1 ของไว้ ได้ คือลิฟต์ที่เร็วที่สดุ ในโลก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์ที่ชมวิวชัน้ 89
ราคา 600 NTD)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เสี่ยวหลงเปาร้ านดัง

จากนันน
้ าท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สดุ
ในไต้ หวันก็วา่ ได้ ภายในวัดแห่งนี ้เต็มไปด้ วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้
เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้ าที่ได้ สร้ างไว้ อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝี มือที่หาได้ ยากในปัจจุบัน ในแต่ละ
วันก็จะมีพทุ ธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สาหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่ อง
ความรัก ขอด้ ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ ที่นี่กับองค์เทพเจ้ าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตานานด้ ายแดง
แห่งรัก” ซึงเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคูแ่ ท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้ หวัน
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ค่า

ที่พัก

ชมอนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้ างขึ ้นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้ เวลาในการสร้ างถึง 3 ปี
สร้ างแล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื ้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้ านในตัวอาคารประกอบไปด้ วย 2 ส่วนที่
สาคัญคือห้ องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง
เม่ย หลิง หรื อมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้ องนีไ้ ม่ได้ มีแค่รูปภาพเท่านัน้ ที่เล่าเรื่ องราวชีวประวัติของ
ท่านทังสองแต่
้
ยงั มีข้าวของเครื่องใช้ เสื ้อผ้ า รถยนต์กนั กระสุนประจาตาแหน่งที่จดั แสดงไว้ อย่างน่าสนใจให้ ท่าน
ได้ เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้ อมฟั งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้ อมกับสิ่งเหล่านี ้ และอีกหนึ่งส่วนที่สาคัญคือ
บริ เวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั น้ ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัด
โชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอ่ ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ช้ อปปิ ง้ ย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ย อดนิ ยมที่สดุ ของไต้ หวัน เลยก็ว่าได้ หากเปรี ย บเทีย บกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้ หวัน หากเปรี ยบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้ หวัน ด้ านในมีหลากหลายแบรนด์
สินค้ าทัง้ เสื ้อผ้ าและรองเท้ ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ ายี่ ห้อท้ องถิ่นให้ เลือกซื ้อ แต่ที่นี่ไม่ได้ มีแค่สินค้ าช้ อปปิ ง้
อย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ ท่านได้ เลือกรับประทาน แนะนาว่าพลาดไม่ได้ กบั เมนู น ้าแข็งใส
ไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิ งซูแบบเกาหลีซึ่งต้ นตารับของเมนูนี ้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร XIN MALA บุฟเฟต์ ชาบูหมาล่ าไต้ หวัน ร้ านดังตามรีววิ

NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
*** พิเศษ!! ให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ าจากการเดินทางด้ วยการแช่ นา้ แร่
แบบบรรยากาศส่ วนตัวภายในห้ องพัก ***
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วันที่ 6
เช้ า

จิ่วเฟิ่ น – เย่ ห ลิ่ว –ร้ านเครื่ องสาอางค์ – Gloria outlet – ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) –
กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ในอดีตที่จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัยกษัตริ ย์กวงสวี ้
สมัยราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบนั นี ้ที่หมูบ่ ้ านจิ่วเฟิ่ นเป็ นหมูบ่ ้ านที่มี
การขายของพื น้ เมือง ทัง้ ขนมพืน้ เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้ เมืองหรื อที่ เราเข้ าใจกัน ง่ายๆ คือหมู่บ้าน
OTOP ของไต้ ห วันนั่น เองและที่ นี่ ยังมีโลเกชั่น ความสวยงามและโดดเด่น เป็ น เอกลักษณ์ เฉพาะตัวจนได้ รับ
คัดเลือกเป็ น สถานที่ ถ่ ายท าซี รี่ย์เกาหลี ซี รี่ย์ ไต้ หวัน และการ์ ตูน แอนิ เมชั่น ของญี่ ปนที
ุ่ ่ ฉายทั่วโลกอย่างเรื่ อง
SPIRITED AWAY ทาให้ ผ้ คู นทัว่ โลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่ ้ านจิ่วเฟิ่ นจากการ์ตนู เรื่องนี ้และกลายเป็ น
สถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรื อถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้ หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไป
หมูบ่ ้ านจิ่วเฟิ่ นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้ องเปลี่ยนรถเป็ นรถเมล์แบบท้ องถิ่นขึ ้นและลงเหมือนคนท้ องถิ่น
ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศแบบคนท้ องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนัง่ รถเมล์ของไต้ หวัน ***

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะ
พื ้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ทาให้ เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะ
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ น่าตืน่ ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋ หลิ่ว
ท่านแวะชม ร้ านเครื่องสาอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่ องสาอางชื่อดังของไต้ หวัน มากมายหลายแบ
รนด์ ที่ท่านสามารถซือ้ เป็ นของฝากแก่คนทางบ้ านได้ นาท่านสู่ เดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบ
รนด์เนมที่ GLORIA OUTLET เป็ น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีร้านค้ าทัง้ หมด 285 ร้ าน ส่วนใหญ่ จะเป็ น
แบรนด์ ที่ เ หล่ า นั ก ช้ อปปิ ้ง รู้ จั ก กั น อยู่ แ ล้ ว เช่ น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo,
Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas,
Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย ด้ วยราคาสินค้ าที่ถกู กว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า 35% – 70%เป็ นแหล่งรวม

ค่า
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20.45 น.
23.30 น.

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้ หวัน
อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205 (มี
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ : TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟาร์ มแกะชิงจิง้ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

วันที่ 30 ม.ค.-4 ก.พ. 63
23,999.23,999.23,999.23,999.6,500.วันที่ 01-06 พ.ค. 63
23,999.23,999.23,999.23,999.6,500.วันที่ 02-07 มิ.ย. 63
22,999.22,999.22,999.22,999.6,500.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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*** ตามนโยบายของรั ฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเที่ยวกาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักในนามของร้ านรั ฐบาล คือ ร้ านชาอู่หลง , ร้ าน COSMETIC , ศูนย์ แร่ GERMANIUM ,
ร้ านขนมพืน้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้ วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับ
นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริ โภคขึน้ อยู่กับความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรั ฐบาลไต้ หวัน หรื อหากท่ านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ
ณ วันที่มีการลงร้ านรั ฐบาล ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวน
เงิน 500 NTD/ท่ าน/ร้ าน ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ ากว่ า 6
เดือน หรื อ 180 วัน ขึน้ ไปก่ อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่ า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรั บผู้เดินทางที่อายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตร
เดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ค
ว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ในกรณีที่คา่ ทัวร์ราคาต่ากว่า 10,000 บาท
3.3 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสาหรับ
ช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
การยกเลิกการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่ อนการเดิ น ทาง 30 วัน ไม่นับ วัน เดิน ทาง คืน ค่าใช้ จ่ายทัง้ หมด **45 วัน
สาหรับช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บิ น มีก ารการัน ตี มัด จ าที่ นั่งกับ สายการบิ น และค่ามัดจ าที่ พัก รวมถึ งเที่ ย วบิ น พิ เศษ เช่ น
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่ กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรื อ เข้ าประเทศที่ ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ า
เมืองไต้ หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทย
และไต้ หวัน ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการ
ตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลื อ
ใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้ างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชัน้ ธุรกิจ
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่ สามารถจัดหาห้ องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัด ห้ องพั กให้ เป็ นไป
ตามความเหมาะสมในลาดับต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน า้ หนัก สัมภาระรวมในตั๋วเครื่ องบิ น [30 กิ โลกรัม] ค่าประกัน วิน าศภัย เครื่ องบิ น ตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
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** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้ หวันประกาศยกเลิกวี
ซ่ าให้ กับคนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในไต้ หวันไม่ เกิน 14 วัน ถ้ ากรณี ทาง
รัฐบาลไต้ หวันประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอ
วีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
ค่า ใช้ จ่ า ยส่ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการ เช่น ค่าเครื่ อ งดื่ ม , ค่า อาหารที่ สั่งเพิ่ ม เอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไต้ หวัน/ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้น
ก่อนวันเดินทาง
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนเที่ ย วบิน โดยมิต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอัน เนื่องจาก
สาเหตุตา่ งๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง,
การนัด หยุด งาน, การก่ อ การจลาจล, ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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5.
6.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั ้นในเมืองไต้ หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า เมืองไต้ หวัน
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัทจะ
จัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจ ารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของไต้ หวัน**
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากเมืองไต้ หวัน
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน
คุณสมบัติการเข้ าเมืองไต้ หวัน (สาหรั บกรณีการเข้ าเมืองไต้ หวันตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในเมืองไต้ หวันจะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสั ้น
3. ในขั ้นตอนการขอเข้ าเมือง จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้ หวัน หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง และ
ไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง

