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ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | นัง่รถไฟโบราณอาลีซนั | ฟาร์มแกะชิงจิง้  
ซีเหมินติง | อทุยานเย๋หล่ิว | หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน | พิเศษ!! เส่ียวหลงเปาร้านดงั Din Tai Fong | ตามรอยรีวิวชาบหูมา

ลา่ XIN MALA | แชน่ า้แร่สไตล์ไต้หวนัแบบส่วนตวัภายในห้องพกั 

                                        

     

  

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

23.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน า้หนักกระเป๋า 30 
กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-พฤศจกิายน 2562  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (BR206 : 01.45-06.35)–ไต้หวนั (สนามบนิเถาหยวน)–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา  
            วดัพระถงัซมัจัง๋– เจียอี ้
วนัท่ี 3. อาลีซาน–นัง่รถไฟโบราณ–ร้านชา–ไทจง–ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 4. ฟาร์มแกะชิงจิง้–ทางเดนิลอยฟา้ชิงจิง้–ไทเป–ซ่ือหลนิไนท์มาเก็ต 
วนัท่ี 5. Germanium Power–ร้านพายสปัปะรด–ตกึ 101(ไมร่วมค่าขึน้ตกึ)–วดัหลงซาน–อนสุรสถานเจียงเช็ค–ซีเหมนิตงิ   
วนัท่ี 6. จิ่วเฟ่ิน–เย่หลิว่–ร้านเคร่ืองส าอางค์–Gloria outlet–ไต้หวนั (สนามบนิเถาหยวน)–กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (BR205 : 20.45-  
           23.30 ) 
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[ส าคญัมาก!!  ไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้] 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – หนาน
โถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี ้

01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมืองไต้หวนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR206  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ
บนเคร่ือง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวนั  เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวก
ในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองดื่ม) 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไม่มีทางออกสูท่ะเล ซึง่เป็นจุดศนูย์กลาง

ของไต้หวนั หรือเรียกวา่สะดือของเกาะไต้หวนัก็ได้  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั
เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือน
พระอาทิตย์ คร่ึงลา่งเหมือนพระจันทร์เสีย้วท่ีก าลงัประกบกันอยู่ และยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ ยท่ีดีมีมังกรล้อมรอบ  
พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อวา่เป็นจุดรับพลงัมงักรท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุของไต้หวนั   น าท่านนัง่เรือยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นสู ่วัดพระถังซัมจั๋ง นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงั
ซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ทา่นจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุ
ของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจียอี ้เมืองคอ่นไปทางใต้ของไต้หวนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 อาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซัน ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใช้เวลานัง่รถขึน้

เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางท่ีวิ่งขึน้เขาสงูไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสงูเรียงรายกนัไต่ตวักันสลบักบั
ก้อนเมฆเป็นวิวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั เดินทางเข้าสูอุ่ทยานอาหลี่ซนั เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสยีง
โด่งดงัมากของไต้หวนั น าท่านเดินชมป่าสนพนัปี เป็นลกัษณะทางเดินขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบัทางราบ
สองข้างทางเป็นป่าสนพนัปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนีมี้อายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆ  
พร้อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้อย่างเต็มท่ี จากนัน้ น าท่านนัง่รถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสาย
อาลซีนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไต้หวนั เพื่อใช้เป็นเส้นทางล าเลยีงไม้สนใหญ่บน
เขาอาหลีซ่นัลงมายงัพืน้ท่ีด้านลา่ง เส้นทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 ระหว่างทางน าท่านแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาหลี่ซนั ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซือ้เป็น

ของฝากได้ น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง  เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวนั น าทา่นช้อปปิง้ ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดกลางคืนของเมืองไถจง มีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดบักลาง ร้าน
เคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อตา่งๆ เสือ้ผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทัง้ยี่ห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง รวมแล้ว
กว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิง้ก็ไม่ต้องกลวัเบื่อเพราะ
ตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถจงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 4 ฟาร์มแกะชิงจิง้ – ทางเดนิลอยฟ้าชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่ฟาร์มแกะชิงจิง้ (CingJing Farm) ให้ทา่นได้สมัผสัธรรมชาติ อากาศบริสทุธ์ิ ป่าเขียวชอุ่ม และเนิน

เขาสวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลกูต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้ทัว่บริเวณ มีสวนดอกไม้กึ่งเขตร้อนนานาพรรณ 
จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั” เลยทีเดียว เน่ืองด้วยลกัษณะของพืน้ท่ีลาดชนับนเนินเขา
กว้างสดุลกูหลูกูตา แสงแดดอ่อนๆ ให้ความอบอุ่นตลอดวนัและทะเลเมฆขาวราวกบัปยุฝา้ย และในบางวนัอาจจะ
มีหมอกลงมาปกคุลมบริเวณโดยรอบ ท่ีรอให้คุณเข้าไปสมัผัสกับทัศนียภาพอันน่าต่ืนตาต่ืนใจของท่ีน่ี Cingjing 

Skywalk อยู่สงูประมาณ 1,700 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็นจุดถ่ายรูปและเดินชมวิว
เทือกเขาสเีขียวตดักบัท้องฟา้สคีรามท่ีสวยงามจุดหนึง่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางกลบั เมืองไทเป จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสดุ

ของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ินของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้าน ให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบ
สไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสนิค้าพืน้เมือง สนิค้าแฟชัน่วยัรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อตา่ง ๆ ท่ีให้ได้ช้อปปิง้กัน
แบบจุใจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 
Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก) – วัดหลงซาน – อนุสรณ์
สถานเจียงเช็ค – ซีเหมนิตงิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะช้อปปิง้ ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือเพื่อสขุภาพ ท่ีประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุ

เจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึง
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ปะการังแดง ปะการังน า้ลกึท่ีเป็นอญัมณีล า้ค่าท่ีหายากซึง่มีอยูไ่ม่ก่ีท่ีในโลก น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพาย
สับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่าได้แนะน าให้ท่านซือ้เป็น
ขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึก
ไทเป 101 ท่ีปัจจุบนัถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวนัแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นัน่
แปลวา่ ทา่นมายงัไม่ถึงไต้หวนั ! .. โครงสร้างของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวนั เพราะ
ตึกแห่งนีต้ึกท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนั ท่ีช่วยถ่วงสมดุลของ
ตวัตึกไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสงูท่ีสุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยงัคง
ความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือลฟิต์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลก (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท์ท่ีชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร DIN TAI FONG เส่ียวหลงเปาร้านดัง 
 จากนัน้น าท่านสู ่วัดหลงซานซื่อ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน

ไต้หวนัก็ว่าได้ ภายในวดัแห่งนีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่านจะได้เห็น
ลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อยา่งวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยากในปัจจุบนั  ในแตล่ะวนัก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านท่ีต้องการขอพรเร่ืองความรัก ขอ
ด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีน่ีกบัองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคู่แท้ มีช่ือเสียงโด่งดงัมากของไต้หวนั ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึน้เพื่อ
ร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 
205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนท่ีส าคัญคือห้องแกลลอร่ีรูปภาพต่างๆ ของอดีต
ประธานาธิบดี และคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรือมาดามของทา่นเจียงนัน่เอง ภายใน
ห้องนีไ้ม่ได้มีแค่รูปภาพเทา่นัน้ท่ีเลา่เร่ืองราวชีวประวติัของทา่นทัง้สอง แตย่งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์กัน
กระสุนประจ าต าแหน่งท่ีจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหลา่นี ้และอีกหนึ่งสว่นท่ีส าคญัคือบริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม. จะมีการจดัโชว์การเปลีย่นเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพ
และภกัดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ช้อปปิง้ย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุ
ของไต้หวนัเลยก็วา่ได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียง
ดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬายี่ห้อต่างๆ ยงัมีสินค้ายี่ห้อท้องถ่ินให้เลอืก
ซือ้ แตท่ี่น่ีไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิง้อยา่งเดียว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ทา่นได้เลอืกรับประทาน แนะน า
วา่พลาดไม่ได้กบัเมน ูน า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลซีึง่ต้นต ารับของเมนนีูอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงน่ีเอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร XIN MALA บุฟเฟต์ชาบูหมาล่าไต้หวัน ร้านดังตามรีวิว 
ที่พัก NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า 

*** พิเศษ!! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการแช่น า้แร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก *** 

วันที่ 6 
จิ่วเฟ่ิน – เย่หลิ่ว – ร้านเคร่ืองส าอางค์ – Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพฯ 
(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (BR205 : 20.45-23.30) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่  หมู่ บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียง ตัง้แต่สมัยกษัตริย์กวงสวี ้  
สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจุบนันีท่ี้หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บ้านท่ีมีการ
ขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP 
ของไต้หวนันัน่เอง และท่ีน่ียงัมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จนได้รับคดัเลือกเป็น
สถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทัว่โลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  
ท าให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตูนเร่ืองนี ้และกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยม
ในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวนั *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรงกับวัน
เสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลงเหมือนคนท้องถ่ิน ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศ
แบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวนั ***    
น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ี
เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ นา่ต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋หล่ิว 
 ทา่นแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ 

ท่ีทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ น าทา่นสู ่เดินทางสูเ่มืองเถาหยวนเพื่อช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมท่ี 
GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีร้านค้าทัง้หมด 285 ร้าน สว่นใหญ่จะเป็นแบรนด์ท่ีเหล่า
นักช้อปปิง้รู้จักกันอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, 
TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และ อ่ืนๆ  อีก
มากมาย ด้วยราคาสนิค้าท่ีถกูกวา่ราคาตลาดทัว่ไปกวา่ 35% – 70%เป็นแหลง่รวม 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไต้หวนั 

20.45 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเท่ียวบินท่ี BR205  (มีอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน BY EVA AIR  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 17-22 ก.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 09-14 ส.ค. 62  24,999.- 24,999.- 24,999.- 24,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 23-28 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 14-19 ก.ย. 62 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 09-14 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 24,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 18-23 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 24,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 16-21 พ.ย. 62 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อน

ทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ 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 วนัก่อนออกเดนิทาง **30 วนัก่อนเดนิทางส าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.  การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด **45 วนัส าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสาย
การบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่า
ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการ
เดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ 

ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิ [30 กิโลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัเิหตวุงเงิน

ท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ

พ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อ ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั 
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