[TAIWAN WONDERLAND: 6D 4N]

TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562
ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา | นัง่ รถไฟโบราณอาลีซนั | ฟาร์ มแกะชิงจิ ้ง
ซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น | พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาร้ านดัง Din Tai Fong | ตามรอยรี วิวชาบูหมา
ล่า XIN MALA | แช่น ้าแร่ สไตล์ไต้ หวันแบบส่วนตัวภายในห้ องพัก
เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (BR206 : 01.45-06.35)–ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน)–หนานโถว–ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา
วัดพระถังซัมจัง๋ – 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 านเครื่ องสาอางค์–Gloria outlet–ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน)–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (BR205 : 20.4523.30 )

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
23.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน ้าหนักกระเป๋ า 30
กิโลกรัมโดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง
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[สาคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ หรื อเนื ้อสัตว์แปรรูปเข้ าเมืองไต้ หวันหากฝ่ าฝื นมีโทษจับ
ปรับได้ ]

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – ไต้ หวัน(สนามบินเถาหยวน) – หนาน
โถว – ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี ้

01.45 น. ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป เมืองไต้ หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การ
บนเครื่ อง)
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้ หวัน เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง (เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) หลังจากท่านได้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือ งและ
ศุลกากร
เช้ า รับประทานอาหารแบบกล่ อง (แฮมเบอเกอร์ +เครื่องดื่ม)
นาคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน ที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเล ซึง่ เป็ นจุดศูนย์กลาง
ของไต้ หวัน หรื อเรี ยกว่าสะดือของเกาะไต้ หวันก็ได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยัน -จันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน
เส้ นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี ้จะมีรูปร่ างครึ่ งบนเหมื อ น
พระอาทิตย์ ครึ่ งล่างเหมือนพระจันทร์ เสี ้ยวที่กาลังประกบกันอยู่ และยังเป็ นตาแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้ อมรอบ
พื ้นที่บริ เวณนี ้ถือว่าเป็ นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ ที่สดุ ของไต้ หวัน นาท่านนัง่ เรื อยอร์ ชแบบส่วนตัวของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ จากนันน
้ าท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟั น) ของพระถัง
ซัมจัง๋ ที่อญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็ นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้ วย ท่านจะได้ ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สดุ
ของทะเลสาบสุริยนั จันทรา นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี ้ เมืองค่อนไปทางใต้ ของไต้ หวัน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้ านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางขึ ้นสู่ อุทยานแห่ งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้ เวลานัง่ รถขึ ้น
เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางที่วิ่งขึ ้นเขาสูงไปเรื่ อยๆ ท่านจะได้ ชมวิวภูเขาสูงเรี ยงรายกันไต่ตวั กันสลับกับ
ก้ อนเมฆเป็ นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเข้ าสูอ่ ุทยานอาหลี่ซนั เป็ นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง
โด่งดังมากของไต้ หวัน นาท่านเดินชมป่ าสนพันปี เป็ นลักษณะทางเดินขึ ้นลงไล่ระดับแบบขันบั
้ นไดสลับทางราบ
สองข้ างทางเป็ นป่ าสนพันปี ล้อมรอบเป็ นบริ เวณกว้ าง ป่ าสนแห่งนี ้มี อายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรู ปรอบๆ
พร้ อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้ อย่างเต็มที่ จากนัน้ นาท่านนัง่ รถไฟโบราณ เส้ นทางรถไฟสาย
อาลีซนั ที่ญี่ปนุ่ มีการสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยงั ปกครองไต้ หวัน เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางลาเลียงไม้ สนใหญ่บน
เขาอาหลีซ่ นั ลงมายังพื ้นที่ด้านล่าง เส้ นทางรถไฟสายนี ้สูงเป็ นอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเป็ นอันดับ 2 ของเอเชีย
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางนาท่านแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแท้ จากยอดเขาอาหลี่ซนั ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ น
ของฝากได้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้ หวัน นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดไนท์ มาร์ เก็ต
ตลาดกลางคืนของเมืองไถจง มีสินค้ าหลากหลายประเภททังแบบแผงลอยและร้
้
านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้ าน
เครื่ องสาอางค์จากญี่ปนุ่ ร้ านรองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื ้อผ้ าหลากหลายยี่ห้อ ทังยี
้ ่ห้อท้ องถิ่นของไต้ หวันเอง รวมแล้ ว
กว่า 100 ร้ านค้ าให้ ท่านได้ เลือกแวะซื ้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้ อปปิ ง้ ก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะ
ตลาดแห่งนี ้ยังเป็ นตลาดที่รวบรวมอาหารท้ องถิ่น อาหารทานเล่นหรื อทานจริ งจังแหล่งใหญ่ที่สดุ ของไถจงอีกด้ วย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 ฟาร์ มแกะชิงจิง้ – ทางเดินลอยฟ้ าชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ฟาร์ มแกะชิงจิง้ (CingJing Farm) ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสธรรมชาติ อากาศบริ สทุ ธิ์ ป่ าเขียวชอุ่ม และเนิน
เขาสวยงาม ภายในฟาร์ มมีการปลูกต้ นไม้ และผลไม้ เมืองหนาวไว้ ทวั่ บริ เวณ มีสวนดอกไม้ กึ่งเขตร้ อนนานาพรรณ
จนได้ รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวัน” เลยทีเดียว เนื่องด้ วยลักษณะของพื ้นที่ลาดชันบนเนินเขา
กว้ างสุดลูกหูลกู ตา แสงแดดอ่อนๆ ให้ ความอบอุ่นตลอดวันและทะเลเมฆขาวราวกับปุยฝ้าย และในบางวันอาจจะ
มีหมอกลงมาปกคุลมบริ เวณโดยรอบ ที่รอให้ คุณเข้ าไปสัมผัสกับทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของที่นี่ Cingjing
Skywalk อยู่สงู ประมาณ 1,700 เมตร จากระดับน ้าทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็ นจุดถ่ายรู ปและเดินชมวิว
เทือกเขาสีเขียวตัดกับท้ องฟ้าสีครามที่สวยงามจุดหนึง่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับ เมืองไทเป จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สดุ
ของไทเป ในด้ านอาหารท้ องถิ่ นของไต้ หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้ าน ให้ ท่านได้ เลือ กทานเลือ กชิมกันแบบ
สไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสนิ ค้ าพื ้นเมือง สินค้ าแฟชัน่ วัยรุ่ น ร้ านรองเท้ ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ ได้ ช้อปปิ ง้ กัน
แบบจุใจ
ค่า
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
ที่พัก
CU HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5
เช้ า

Germanium Power – ร้ านพายสั ปปะรด – ตึก 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก) – วั ดหลงซาน – อนุ สรณ์
สถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะช้ อปปิ ง้ ร้ าน Germanium ที่ขึ ้นชื่อเรื่ องสร้ อยข้ อมือเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้ วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุ
เจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทาให้ เลือดลมเดินดีขึ ้น เพิ่มความกระปรี ก้ ระเปร่ า และคลาย ความเครี ยด รวมถึง
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ปะการังแดง ปะการังน ้าลึกที่เป็ นอัญมณีล ้าค่าที่หายากซึง่ มีอยูไ่ ม่กี่ที่ในโลก นาท่านเลือกซื ้อของฝาก ที่ ร้ านพาย
สับปะรด ที่ถือว่าเป็ นขนมสัญลักษณ์ ของไต้ หวันเปรี ยบเสมือนขนมประจาชาติเลยก็ว่าได้ แนะนาให้ ท่านซื ้อเป็ น
ขนมฝากแก่คนทางบ้ านหรื อเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์ น, เห็ดทอด เป็ นต้ น) นาท่านถ่ายรู ปคู่กับ ตึก
ไทเป 101 ที่ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์ คของไต้ หวัน หากท่านมาไต้ หวันแล้ วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นัน่
แปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้ หวัน ! .. โครงสร้ างของตึกนี ้แสดงถึงความสามารถทางด้ านวิศวกรรมของไต้ หวัน เพราะ
ตึกแห่งนี ้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลกู ตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ที่ช่วยถ่วงสมดุลของ
ตัวตึกไว้ และช่วยการสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคง
ความเป็ นที่ 1 ของไว้ ได้ คือลิฟต์ที่เร็ วที่สดุ ในโลก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์ที่ชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เสี่ยวหลงเปาร้ านดัง
จากนันน
้ าท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สดุ ใน
ไต้ หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี ้เต็มไปด้ วยรู ปแบบของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้ เห็น
ลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้ าที่ได้ สร้ างไว้ อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝี มือที่หาได้ ยากในปั จจุบนั ในแต่ละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สาหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่ องความรัก ขอ
ด้ ายแดงเสริ มดวงความรักขอได้ ที่นี่กบั องค์เทพเจ้ าแห่งความรักหรื อ ”เฒ่าจันทรา ตานานด้ ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็ น
สัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้ หวัน ชม อนุ ส รณ์ ส ถานเจียงไคเช็ ค ที่สร้ างขึ ้นเพื่อ
ราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้ เวลาในการสร้ างถึง 3 ปี สร้ างแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพื ้นที่ประมาณ
205 แสนตารางเมตร ด้ านในตัวอาคารประกอบไปด้ วย 2 ส่วนที่สาคัญคือ ห้ องแกลลอรี่ รูปภาพต่างๆ ของอดีต
ประธานาธิบดี และคนใกล้ ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรื อมาดามของท่านเจียงนัน่ เอง ภายใน
ห้ องนี ้ไม่ได้ มีแค่รูปภาพเท่านันที
้ ่เล่าเรื่ องราวชีวประวัติของท่านทังสอง
้
แต่ยงั มีข้าวของเครื่ องใช้ เสื ้อผ้ า รถยนต์กัน
กระสุน ประจ าต าแหน่ ง ที่ จั ด แสดงไว้ อ ย่ า งน่ า สนใจให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กชมเลื อ กถ่ า ยรู ป พร้ อมฟั ง เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ ไปพร้ อมกับสิ่งเหล่านี ้ และอีก หนึ่งส่วนที่สาคัญคือบริ เวณชัน้ 4 จัดแสดงรู ปปั น้ ขนาดใหญ่ของท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม. จะมีการจัดโชว์การเปลีย่ นเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพ
และภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ค ช้ อปปิ ง้ ย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ยอดนิยมที่สดุ
ของไต้ หวันเลยก็วา่ ได้ หากเปรี ยบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ ไต้ หวัน หากเปรี ยบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียง
ดงไต้ หวัน ด้ านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้ าทังเสื
้ ้อผ้ าและรองเท้ ากี่ฬายี่ห้อต่างๆ ยังมีสินค้ ายี่ห้อท้ องถิ่นให้ เลือก
ซื ้อ แต่ที่นี่ไม่ได้ มีแค่สินค้ าช้ อปปิ ง้ อย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกรับประทาน แนะนา
ว่าพลาดไม่ได้ กบั เมนู น ้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรื อปิ งซูแบบเกาหลีซงึ่ ต้ นตารับของเมนูนี ้อยูท่ ี่ซีเหมินติงนี่เอง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร XIN MALA บุฟเฟต์ ชาบูหมาล่ าไต้ หวัน ร้ านดังตามรีวิว
ที่พัก NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่ า
*** พิเศษ!! ให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ าจากการเดินทางด้ วยการแช่ นา้ แร่
แบบบรรยากาศส่ วนตัวภายในห้ องพัก ***

วันที่ 6

จิ่วเฟิ่ น – เย่ หลิ่ว – ร้ านเครื่ องสาอางค์ – Gloria outlet – ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุ งเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ (BR205 : 20.45-23.30)
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เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ในอดีตที่จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง ตังแต่
้ สมัยกษัตริ ย์กวงสวี ้
สมัยราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปั จจุบนั นี ้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ นเป็ นหมู่บ้านที่มีการ
ขายของพื ้นเมือง ทังขนมพื
้
้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื ้นเมืองหรื อที่เราเข้ าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP
ของไต้ หวันนัน่ เอง และที่นี่ยงั มีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว จนได้ รับคัดเลือกเป็ น
สถานที่ถ่ายทาซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้ หวันและการ์ ตูนแอนิเมชั่นของญี่ ปนที
ุ่ ่ฉายทัว่ โลกอย่างเรื่ อง SPIRITED AWAY
ทาให้ ผ้ คู นทัว่ โลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่ นจากการ์ ตูนเรื่ องนี ้ และกลายเป็ นสถานที่เที่ยวยอดนิยม
ในการมาเช็คอินหรื อถ่ายรู ปอีกแห่งหนึ่งของไต้ หวัน *** หมายเหตุ หากทริ ปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่ นตรงกับวัน
เสาร์ และอาทิตย์จะต้ องเปลี่ยนรถเป็ นรถเมล์แบบท้ องถิ่นขึ ้นและลงเหมือนคนท้ องถิ่น ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศ
แบบคนท้ องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนัง่ รถเมล์ของไต้ หวัน ***
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะพื ้นที่
เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ทาให้ เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่า งๆ ที่
เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋ หลิ่ว
ท่านแวะชม ร้ านเครื่ องสาอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่ องสาอางชื่อดังของไต้ หวัน มากมายหลายแบรนด์
ที่ทา่ นสามารถซื ้อเป็ นของฝากแก่คนทางบ้ านได้ นาท่านสู่ เดินทางสูเ่ มืองเถาหยวนเพื่อช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมที่
GLORIA OUTLET เป็ น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีร้านค้ าทังหมด
้
285 ร้ าน ส่วนใหญ่จะเป็ นแบรนด์ที่เหล่ า
นัก ช้ อ ปปิ ง้ รู้ จัก กัน อยู่แล้ 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 และอื่ น ๆ อี ก
มากมาย ด้ วยราคาสินค้ าที่ถกู กว่าราคาตลาดทัว่ ไปกว่า 35% – 70%เป็ นแหล่งรวม
ค่า
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้ หวัน
20.45 น. อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205 (มีอาหาร
และเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง)
23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ : TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน BY EVA AIR
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

วันที่ 17-22 ก.ค. 62

22,999.-

22,999.-

22,999.-

22,999.-

6,500.-

วันที่ 09-14 ส.ค. 62

24,999.-

24,999.-

24,999.-

24,999.-

6,500.-

วันที่ 23-28 ส.ค. 62

23,999.-

23,999.-

23,999.-

23,999.-

6,500.-

วันที่ 14-19 ก.ย. 62

23,999.-

23,999.-

23,999.-

23,999.-

6,500.-

วันที่ 09-14 ต.ค. 62

24,999.-

24,999.-

24,999.-

24,999.-

6,500.-

วันที่ 18-23 ต.ค. 62

24,999.-

24,999.-

24,999.-

24,999.-

6,500.-

วันที่ 16-21 พ.ย. 62

23,999.-

23,999.-

23,999.-

23,999.-

6,500.-

กาหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 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

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อ น
ทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่คา่ ทัวร์ ราคาต่ากว่า 10,000 บาท
3.3 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสาหรับช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
การยกเลิกการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
**45 วันสาหรับช่วงสงกรานต์และปี 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
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นั่งกับสาย
การบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทัง้ หมด ไม่ว่า
ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
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**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ สนั บสนุ นให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าเมืองไต้ หวันโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและไต้ หวัน ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ าทุกท่ าน
ต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทัง้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชัน้ ธุรกิจ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ท่ ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริษัทจะมีการจัดห้ องพักให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมในลาดับต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั เิ หตุวงเงิน
ท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ (ทางรั ฐบาลไต้ หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับคนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะ
พานั ก ระยะสั น้ ในไต้ ห วันไม่ เกิน 14 วัน ถ้ า กรณี ท างรั ฐบาลไต้ หวัน ประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้ เดิน ทางจะต้ อ งเสีย
ค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 เหรี ยญไต้ หวัน/ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
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4.
5.
6.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อ ตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในเมื
้
องไต้ หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่วา่ จะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้ า เมืองไต้ หวัน
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริษัทจะ
จัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของไต้ หวัน**
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากเมืองไต้ หวัน
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่ พานักในเมืองไต้ หวัน
คุณสมบัตกิ ารเข้ าเมืองไต้ หวัน (สาหรับกรณีการเข้ าเมืองไต้ หวันตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในเมืองไต้ หวันจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าเมือง จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้ หวัน หรื อมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง และ
ไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ี่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง
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