รหัสทัวร B2B2000665
ทัวรไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (CI)
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ขอพรความรักวัดหลงซาน - ช็อปปﻥงซีเหมินติง
อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว - หมูบานโบราณจิ่วเฟﻤน - ถนนโบราณสือเฟﻤน - อลังการอุทยานภูเขาหิน
ออน .. อุทยานทาโรโกะ - แชนํ้าแรสไตลไตหวัน แบบสวนตัวภายในหองพัก

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บา้ นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน
วันที . หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ซือหลินไนท์มาเก็ต
วันที . ช้อปปิ งเค้กพายสับปะรด – Germanium Power – ตลาดปลาไทเป– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ตึกไทเป
(ไม่รวมค่าขึนตึกชัน ) - นังรถไฟ TRA สู่ฮวั เหลียน – ทีพัก
วันที . อุทยานทาโรโกะ – นังรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ งซีเหมินติง– อาบนําแร่ภายในห้องพัก
วันที . อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – หมู่บา้ นโบราณจิวเฟิ น– ถนนโบราณสือเฟิ น-นําตกสือเฟิ น– ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ (CI837: 23.20-02.20+1

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน)
(CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมูบ
 านสายรุง – ตลาดกลางคืน

05.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร S สายการบินไช
นา แอรไลน รวมนํ้าหนักกระเปา 30 กิโลกรัมโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง
สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูป
เขาเมืองไตหวันหากฝาฝนมีโทษจับปรับได
08.30 น. ออกเดินทางสูถ
 ึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบินไช
นา แอรไลน เที่ยวบินที่ CI838 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
13.10 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเปนเวลาทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เครื่องดื่ม)
จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไทจง นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเปน
หมูบานทหารผานศึกของพรรคกกมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทาง
ลี้ภัยมารวมตัวที่ไตหวัน เวลาผานมาหลายสิบป ผูค
 นยายออก บางก็ลมหายตาย
จากกันไป ตอมามีโครงการรื้อหมูบ
 านแหงนี้และสรางเปนเมืองใหมแต ในระหวางที่
ทําการรื้อถอนมีทหารเกานายหนึ่งนามวา คุณปูหวง หยง ฟู ตัดสินใจวาดภาพและ
ระบายสีแนวกําแพง และตัวบาน นัยวาเปนเสมือนการบอกลาหมูบ
 านแหงนี้ที่

ภาพวาดบนกําแพงและตัวบานสะดุดตาผูพบเห็น ดวยสีสันที่สดใสเปﻤยมไปดวย
ความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการตูน ใบหนาคน จนไดรับการกลาวขานในวงกวาง

นําทาน ชอปปﻥงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบ
แผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปน
ุ รานรองเทา
กีฬายี่หอตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง ใหทานได
เลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ หากทานใดไมใชขาชอปปง ﻥก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะ
ตลาดแหงนี้ยังเปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจัง
แหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย
คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง

ที่พัก

KUN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 2

เชา

หนานโถว – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู
– ไทเป – รานคอสเมติค – ซื่อหลินไนทมาเก็ต
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสูทะเล นํา
ทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร
หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงนี้จะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลาง
เหมือนพระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกร
ลอมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน นํา
ทานนั่งเรือยอรชแบบสวนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ
แหงนี้
จากนั้นนําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่
อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะได
ถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
จากนั้นนําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหง
ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหม
ลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดานความรักที่วัด
หลงซันไทเป วัดนี้ถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพร
ไดครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคนี้ยังมีสิงโตหินออน 2
ตัว ที่ตงั้ อยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังให

ทานไดถายรูปคูอีก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี)
สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน นําทานช
อปปﻥง รานเครื่องสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของ
ไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได
นําทานชอปปﻥง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต เปนตลาดที่มช
ี ื่อเสียงที่สุดของไทเป ใน
ดานอาหารทองถิ่นของไตหวัน มีรานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทาน
เลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคาพื้นเมือง สินคาแฟชั่นวัยรุน
รานรองเทากีฬายี่หอตาง ๆ ที่ใหไดชอปปﻥงกันแบบจุใจ

คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง

ที่พัก

C U HOTEL หรือเทียบเทา
ชอปปﻥงเคกพายสับปะรด – Germanium Power – ตลาดปลาไทเป–

วันที่ 3

อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค– วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ตึกไทเป 101 (ไม
รวมคาขึ้นตึกชั้น89) - นั่งรถไฟ TRA สูฮว
ั เหลียน – ที่พัก

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของ
ไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแก
คนทางบานหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด เปนตน)
นําทาน ชอปปﻥง ราน Germanium ที่ขึ้นชือ
่ เรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่
ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มค
ี ุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดี
ขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการัง
นํ้าลึกที่เปนอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมกท
ี่ ี่ในโลก นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาด
ปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเปนบรรยากาศ
ตลาดอาหารทะเลซีฟูดคลายของญี่ปุนแตไมตอ
 งไปถึงญีป
่ ุน ทานจะไดเห็น
บรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลายใหเลือกชิม
หรือเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกี้สไตลไตหวัน 1
เซ็ท/ทาน
ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญ
คือหองแกลลอรี่รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพ
ของ ทานมาดาม ซง เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงนั่นเอง ภายในหองนี้ไมได
มีแครูปภาพเทานั้นที่เลาเรื่องราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช
เสื้อผา รถยนตกันกระสุนประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือก
ชมเลือกถายรูปพรอมฟงเรื่องราวทางประวัตศ
ิ าสตรไปพรอมกับสิ่งเหลานี้ และอีก
หนึ่งสวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปﻥนขนาดใหญของทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชวการเปลีย
่ นเวรของ
เหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค วัด
หลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือ
ไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงนี้เต็มไปดวยรูปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและ
เหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน ใน
แตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ
สําหรับทานที่ตองการขอพรเรื่องความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่นี่กบ
ั
องคเทพเจาแหงความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปน
สัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มีชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน นําทานถายรูปคูกับ
ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบน
ั ถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวัน
แลวไมมีรูปคูกบ
ั ตึกไทเป 101 นั่นแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน โครงสรางของตึก
นี้แสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงนี้ตึกที่มค
ี วาม
สูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลก
ู ตุม
 ขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่ชวยถวง
สมดุลของตัวตึกไว และชวยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยัง
เคยสูงที่สุดในโลก แตตก
ึ ไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ของไวไดคอ
ื ลิฟตที่เร็วที่สุด
ในโลก (ไมรวมคาขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา600

NTD)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางสูเมืองฮัวเหลียน โดยการนั่งรถไฟดวน TRA
(Taiwan Railways)
กรุณาเตรียมสัมภาระสําหรับพัก 1 คืนใสกระเปาใบเล็กเพื่อสะดวกในการ
เดินทางดวยรถไฟ

ที่พัก
วันที่ 4

เชา

นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม LIGE HOTEL HUALIAN หรือเทียบเทา
อุทยานทาโรโกะ – นัง่ รถไฟ TRA สูไทเป – ชอปปﻥงซีเหมินติง– อาบนํ้าแร
ภายในหองพัก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสู อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเปนอุทยานที่ใหญเปนอันดับสองของอุทยาน
แหงชาติทั้งหมดของไตหวัน ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ไดแก ฮัว
เหลียน หนานโถว และไถจง เปนลักษณะถนนที่ตัดลัดเลาะคดโคงไปมาตามแนว
หนาผาและหุบเขาหินออน ที่นี่ถือวาเปนสถานที่เที่ยวที่ทานตองมาเห็นดวยตัวทาน
เองเพราะหากทานดูเพียงรูปจากรูปถาย ทานจะไมเห็นถึงความอลังการและยิ่งใหญ
ของอุทยานทาโรโกะไดเลย ยิ่งทานไดชมวิวที่นี่แบบมุม bird eye view 360
องศา ทานถึงจะเก็บไดครบทุกความรูสึกของการมาเยือนอุทยานทาโรโกะ

*** หมายเหตุ หากอุทยานปดเนื่องจาก
เกิดภัยธรรมชาติ หรือประเมิน
สถานการณแลวไมปลอดภัยทางบริษัท
ทัวรจะเปลี่ยนเสนทางในการเที่ยวชม
อุทยานทาโรโกะ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของทานเปนหลัก ***
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูไทเปโดยรถไฟดวน TRA (ใชเวลาประมาณ 2.5 ชม.) จากนั้นนํา
ทานชอปปﻥงยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปﻥงที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลย
ก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทา
กี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสน
ิ คายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่นี่ไมไดมีแคสินคาชอปปงﻥ
อยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวา
พลาดไมไดกับเมนู นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของ
เมนูนี้อยูที่ซีเหมินติงนี่เอง

คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง

ที่พัก

EASTERN RESORT YANGMEI หรือเทียบเทา
** พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเมื่อยลากับการอาบนํ้าแร แบบบรรยากาศ
สวนตัวภายในหองพัก**
อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจิ่วเฟﻤน– ถนนโบราณสือเฟﻤน-นํ้า

วันที่ 5

ตกสือเฟﻤน– ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(CI837: 23.20-02.20+1

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของ
เกาะไตหวัน มีลก
ั ษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเล
และลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง

ลักษณะตางๆที่นาตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียง
โดงดังไปทั่วโลก

ดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟﻤน ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบา นจิ่วเฟﻤนทาน
จะไดเห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง ในอดีตที่
จิ่วเฟﻤนเปนแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ สมัยราชวงศชิง
มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แตในยุคปจจุบน
ั นี้ที่หมูบ
 านจิ่วเฟﻤนเปน
หมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมือง
หรือที่เราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเคชั่น
ความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรบ
ั คัดเลือกเปนสถานที่ถาย
ทําซีรี่ยเกาหลี ซีรี่ยไตหวันและการตูนแอนิเมชัน
่ ของญี่ปุนที่ฉายทั่วโลกอยางเรื่อง
SPIRITED AWAY ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟﻤน
จากการตูนเรื่องนี้และกลายเปนสถานที่เทีย
่ วยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูป
อีกแหงหนึ่งของไตหวัน
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟﻤนตรงกับวันเสารและอาทิตย
จะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึน
้ และลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการนั่งรถเมลของ
ไตหวัน ***

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เขตผิงซี ที่นี่เริ่มโดงดังและมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมากัน
มากขึ้น หลังจากที่ภาพยนตรรักโรแมนติกชื่อดังของไตหวัน เรื่อง You Are the
Apple of My Eye ออกฉายเมื่อป 2011 ซึ่งมีเสนทางรถไฟสายผิงซีเปนหนึ่งใน
สถานที่ถายทําของภาพยนตรเรื่องนี้ ทําใหที่นี่ไดชื่อวาเปนหนึ่งในเสนทางรถไฟสาย
โรแมนติกของไตหวัน และอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของเขตผิงซีนั่นก็คือ หมูบานสือเฟน
ﻤ
เปนหมูบานเล็ก ๆ ที่มท
ี างรถไฟสายผิงซีวิ่งผาน
ตรงกลางหมูบาน สองขางทางเปนรานขายของ
ที่ระลึกที่เกี่ยวกับโคมไฟขงหมิงที่เปนสัญลักษณ
ของหมูบานแหงนี้ ที่นี่มีเทศกาล PINGXI SKY
LANTERN FESTIVAL หรือเทศกาลปลอย
โคมลอยขงหมิงจัดขึ้นทุกปในชวงระหวาง
ตรุษจีน ทานสามารถเขียนคําอธิษฐานลงบน
โคมขงหมิงและปลอยโคมที่นี่ได (ไมรวมคาโคมขงหมิง) นํ้าตกซือเฟน
 ﻤนํ้าตกที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของไตหวันและเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติยอด
นิยมในหมูนก
ั ทองเที่ยวเปนอยางมาก จนไดรบ
ั การขนานนามวา “ไนแองการาแหง
ไตหวัน” (Taiwan’s Niagara Falls) เนื่องดวยลักษณะของขอบนํ้าตกโคงรูป
เกือกมาและมีนํ้าไหลลงสูแองนํ้าขนาดใหญคลายกับนํ้าตกไนแองการาของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั่นเอง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของ
ไตหวัน

23.20 น. เดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชนา แอรไลน
เที่ยวบินที่ CI837
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ : ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน
โดย สายการบินไชนาแอรไลน
เด็กอายุไม
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพัก 2-

เกิน 12 ป

3 ทาน

พักกับผูใ หญ

ทานละ

1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
(ไมเสริม
เตียง)

พักเดี่ยว
ทานละ

ทานละ

วันที่ 12-16 ก.พ. 63

21,999.-

21,999.-

21,999.-

21,999.-

5,500.-

วันที่ 04-08 มี.ค. 63

21,999.-

21,999.-

21,999.-

21,999.-

5,500.-

วันที่ 11-15 มี.ค. 63

21,999.-

21,999.-

21,999.-

21,999.-

5,500.-

วันที่ 10-14 เม.ย. 63

29,999.-

29,999.-

29,999.-

29,999.-

6,500.-

วันที่ 12-16 เม.ย. 63

29,999.-

29,999.-

29,999.-

29,999.-

6,500.-

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ทาน/
ทริปหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ รานชาอูหลง , ราน
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพืน
้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน
้ ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า
6 หนา
หมายเหตุ : สําหรับผูเ ดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษท
ั จะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท
3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
**30 วันกอนเดินทางสําหรับชวงสงกรานตและปใหม**

4.

การยกเลิกการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
**45 วันสําหรับชวงสงกรานตและปใหม**
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000
บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุป
 ที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง
ทั้งไทยและไตหวัน ขึน
้ อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานัน
้ ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิน
้ **
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1.

คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้น
ธุรกิจ กรุณาติดตอเจาหนาที่

2.

คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษท
ั จะมีการจัดหองพักให
เปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป **

3.

คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.

เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.

คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ

6.

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซือ
้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3
ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
1.5 ลานบาท]

7.

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ
ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถา
กรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
เพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)

2.

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม
่ , คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

3.

คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4.

คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรว มคณะไมถึง 10 ทาน

2.

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ

4.

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5.

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง

6.

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูทป
ี่ ระสงคจะพํานักระยะสั้นในเมือง
ไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ
อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามี
คุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบ
ั ลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกอง
ตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในเมือง
ไตหวัน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน คน
รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา
ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง

