
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  
ช็อปปิ้งซีเหมินติง  | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน | เสี่ยวหลงเปาร้าน  Din Tai Fong  ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN 

MALA | แช่น้้าแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก 

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทราฟาร์มแกะชิงจิ้ง 

เดนิทาง มกราคม-มิถุนายน 2563 

ราคาเพยีง  22,999.- 

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟารม์แกะชิงจิง้ 6 วัน 4 คืน  



 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน้้าหนักกระเป๋า 30 
กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมี
โทษจับปรับได้] 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน  – หนานโถว - ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอ้ี 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ
บนเครื่อง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เครื่องดื่ม) 
 น้าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง

ของไต้หวัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไต้หวันก็ได้  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมูิ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระ
ถงัซมัจั๋ง – เจียอี ้
วนัท่ี 3. อาลซีาน – นั่งรถไฟโบราณ – รา้นชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 4. ฟารม์แกะชิงจิง้ – ทางเดนิลอยฟา้ชิงจิง้ – ไทเป – ซื่อหลนิไนทม์าเก็ต 
วนัท่ี 5. Germanium Power – รา้นพายสปัปะรด – ตกึ 101(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ) – วดัหลงซาน – อนสุรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินตงิ   
วนัท่ี 6. จ่ิวเฟ่ิน – เยห่ลิว่ –รา้นเครือ่งส  าอางค ์– Gloria outlet – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR205 : 
20.45-23.30 น.) 



 

 
 

  
น้าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้้าจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระ
อาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่ก้าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต้าแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมั งกรล้อมรอบ พ้ืนที่
บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน   น้าท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความ
งามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้  
จากนั้นน้าท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็น
จุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา น้าท่านเดินทาง
ต่อไปยัง เมืองเจียอ้ี เมืองค่อนไปทางใต้ของไต้หวัน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 3 อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้เวลานั่งรถขึ้น
เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไต่ตัวกันสลับกับ
ก้อนเมฆเป็นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเข้าสู่อุทยานอาหลี่ซัน เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่ง
ดังมากของไต้หวัน น้าท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดินขึ้นลงไล่ระดับแบบขั้นบันไดสลับทางราบสองข้าง
ทางเป็นป่าสนพันปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆพร้อมกับเดิน
ชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้อย่างเต็มที่ จากนั้น น้าท่านนั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ปุ่นมี
การสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไต้หวัน เพ่ือใช้เป็นเส้นทางล้าเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหลี่ซันลง
มายังพ้ืนที่ด้านล่าง เส้นทางรถไฟสายนี้สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ระหว่างทางน้าท่านแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาหลี่ซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็น
ของฝากได้ น้าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง  เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน น้าท่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้าน
เครื่องส้าอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้ว
กว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะ
ตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีกด้วย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
วันที่ 4 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (CingJing Farm) ให้ท่านไดส้ัมผัสธรรมชาติ, อากาศบริสุทธิ์, ป่าเขียวชอุ่ม, และ
เนินเขาสวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลูกต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้ทั่วบริเวณ มีสวนดอกไม้กึ่งเขตร้อนนานา
พรรณ จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” เลยทีเดียว เนื่องด้วยลักษณะของพ้ืนที่ลาดชันบน
เนินเขากว้างสุดลูกหูลูกตา, แสงแดดอ่อนๆ ให้ความอบอุ่นตลอดวันและทะเลเมฆขาวราวกับปุยฝ้ายและในบางวัน
อาจจะมีหมอกลงมาปกคุลมบริเวณโดยรอบที่รอให้คุณเข้าไปสัมผัสกับทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของที่นี่ 
Cingjing Skywalk อยู่สูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้้าทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็นจุดถ่ายรูปและ
เดินชมวิวเทือกเขาสีเขียวตัดกับท้องฟ้าสีครามที่สวยงามจุดหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น้าท่านเดินทางกลับ เมืองไทเป จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่ม่ีชื่อเสียงที่สุดของ

ไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ 
 



 

 
 

 
ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุ
ใจ 

ค่ า อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 
Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค 
– ซีเหมินติง   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านแวะช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ข้ึนชื่อเรื่องสร้อยข้อมือเพ่ือสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุ
เจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ท้าให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึง
ปะการังแดง ปะการังน้้าลึกที่เป็นอัญมณีล้้าค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก น้าท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพาย
สับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจ้าชาติเลยก็ว่าได้แนะน้าให้ท่านซื้อเป็นขนม
ฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด , ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) น้าท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 
101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า 
ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน ! .. โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้
ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ 
และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 
ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่ชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เสี่ยวหลงเปาร้านดัง 

   
 จากนั้นน้าท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน

ไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะได้เห็น
ลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ ส้าหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอ
ด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต้านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็น
สัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน  



 

 
 

 

 
 
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือร้าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี 
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่
ส้าคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย 
หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสอง
แต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจ้าต้าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชม
เลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส้าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัด
แสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของ
เหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทย
คือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้า
และรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน้าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้้าแข็งใสไอซ์ มอนสเตอร์ 
หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต้ารับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร XIN MALA บุฟเฟต์ชาบูหมาล่าไต้หวัน ร้านดังตามรีวิว 
 

 



 

 
 

 
ที่พัก 

 
NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 
*** พิเศษ!! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการแช่น้ าแร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก *** 
 

วันที่ 6 
จิ่วเฟิ่น – เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องส าอางค์ – Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้   สมัย
ราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ้านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขาย
ของพ้ืนเมือง ทั้งขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของ
ไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่
ถ่ายท้าซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท้าให้ผู้คน
ทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมา
เช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และ
อาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคน
ท้องถิ่นและเพ่ิมประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***    

 
น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนที่เป็น
แหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้้าทะเลและลมทะเล ท้าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋หลิ่ว 
 ท่านแวะชม ร้านเครื่องส้าอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องส้าอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ 

ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ น้าท่านสู่ เดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพ่ือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ 
GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีร้านค้าท้ังหมด 285 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่เหล่า 



 

 
 

 
นักช้อปปิ้งรู้จักกันอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, 
TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ด้วยราคาสินค้าท่ีถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า 35% – 70%เป็นแหล่งรวม 

ค่ า อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
 สมควรแก่เวลาน้าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน 

20.45 น. อ้าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205  (มีอาหาร
และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
   

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

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 
ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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 [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
ได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่ง
จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุก

ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 
 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการ
ลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน 

*** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ า 6 หน้า 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การช้าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่้ากว่า 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางส้าหรับช่วงสงกรานต์และปี

ใหม่** 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วันส้าหรับช่วงสงกรานต์และ
ปีใหม่** 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
จ้าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า 
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ 
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 
 

 
 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 



 

 
 

 
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
3. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทาง
บริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไต้หวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พ้านักในเมืองไต้หวัน  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ้านักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในเมืองไต้หวัน 



 

 
 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการ

พ้านักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 14 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

เมือง และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 
 


