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เดนิทาง ธันวาคม 2562  

ราคาเพยีง 29,999.- 

เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน Countdown 2020 
เที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ – ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน)(FD242:14.10-18.40) – แช่น า้แร่ภายในห้องพกั  
วนัท่ี 2. ไทเป – หนานโถว – วดัจงไถ่ถาน  – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินหวู ่– เมืองเจียอี ้
วนัท่ี 3. อาลซีาน – นัง่รถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 4. ไทเป – Germanium Power – วดัหลงซาน – อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – นัง่รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน – เข้าที่พกั 
วนัที่ 5. อทุยานทาโรโกะ – นัง่รถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด – ร้านคอสเมติค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชัน้ 89 –  
            Countdown 2020 
วนัท่ี 6. หมูบ้่านจ่ิวเฟ่ิน – อทุยานเยห๋ลิว่ – ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน) – เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ (FD243:19.10-22.25) 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)(FD242:14.10-18.40) 
– แช่น า้แร่ภายในห้องพัก  

11.00 น. 
 

คณะพร้อมกันท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์
เอเชีย(FD)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่ว่าง 
หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม *  
[ส าคญัมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้] 

13.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD) เท่ียวบินท่ี FD242  
(น า้หนกักระเป๋า 20 kg. และ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

18.35 น. 
 

เดนิทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากทา่นได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากรแล้ว น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารแบบกล่อง (Mcdonald+เคร่ืองดื่ม) 
ที่พัก New Taipei Hot spring หรือเทียบเท่า 

ให้ลูกค้าผ่อนคลายด้วยการแช่น า้แร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวในห้องพัก 

วันที่ 2 
ไทเป – หนานโถว- วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัม
จั๋ง – วัดเหวนิหวู่ – เมืองเจียอี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะทา่นเดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจดุศนูย์กลาง

ของไต้หวนั หรือเรียกวา่สะดือของเกาะไต้หวนัก็ได้ น าทา่นนมสัการสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ณ วัดจงไถฉาน วดัใหญ่ทางภาค
กลางของไต้หวนั วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีก่อสร้างขึน้จากพลงัแรงศรัทธาเล่ือมใสของเหล่าศิษยานศุิษย์และประชาชนท่ี
ร่วมกันบริจาค ร่วมลงแรงลงใจให้กับพทุธศาสนา ทัง้ยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมีห้องศึกษาพระธรรมหลายพนั
ห้องและได้ช่ือวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสดุแหง่หนึง่ในไต้หวนั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวนั

เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือน
พระอาทิตย์ คร่ึงล่างเหมือนพระจนัทร์เสีย้วท่ีก าลงัประกบกันอยู่และยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ยท่ีดีมีมังกรล้อมรอบ 
พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน น าท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ  
ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้ 
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จากนัน้น าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปและยงั
เป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา  
จากนัน้น าทา่นกราบไหว้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจ้า
แหง่ความซ่ือสตัย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสดุหรือท่ีเรารู้จกักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมาก
ในด้านความรักท่ีวดัหลงซานไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูย์รวมของเทพเจ้าส าคญัท่ีท่านสามารถมาขอพรได้ครบทกุ
ความปรารถนาท่ีวดันี ้สิ่งท่ีนา่สนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หน้าวดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ล้าน
เหรียญดอลล่าร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงั ให้ท่านได้ถ่ายรูปคูอี่กด้วย   น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจียอี ้เมืองคอ่น
ไปทางใต้ของไต้หวนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 อาลีซัน – น่ังรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคนื 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางขึน้สู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้เวลานัง่รถขึน้
เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางท่ีวิ่งขึน้เขาสงูไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสงูเรียงรายกนัไตต่วักนัสลบักบั
ก้อนเมฆเป็นวิวท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั เดินทางเข้าสู่อทุยานอาหล่ีซนั เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียง
โด่งดงัมากของไต้หวนั น าท่านเดินชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดินขึน้ลงไล่ระดบัแบบขัน้บนัไดสลบัทางราบ
สองข้างทางเป็นป่าสนพันปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนีมี้อายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆ
พร้อมกบัเดนิชิวกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนได้อย่างเตม็ท่ี 
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จากนัน้ น าท่านนั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาลีซันท่ีญ่ีปุ่ นมีการสร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1912 ในสมัยท่ียัง
ปกครองไต้หวนั เพ่ือใช้เป็นเส้นทางล าเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหล่ีซนัลงมายงัพืน้ท่ีด้านล่าง เส้นทางรถไฟสายนี ้
สงูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ระหวา่งทางน าทา่นแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาหล่ีซนั ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซือ้เป็น

ของฝากได้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง  เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวนั น าท่านช้อปปิง้ ตลาดไนท์มาร์
เก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์ระดบักลาง 
ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆ เสือ้ผ้าหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ย่ีห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง 
รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิง้ก็ไม่ต้องกลวั
เบื่อเพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจงัแหล่งใหญ่ท่ีสดุของไถ
จงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 
ไทเป – Germanium Power – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ – ซีเหมนิตงิ 
– น่ังรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – เข้าที่พัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั น าท่านแวะช้อปปิง้ร้าน Germanium ที่ขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ
เพ่ือสุขภาพ ท่ีประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตัิ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความ
กระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน า้ลึกท่ีเป็นอญัมณีล า้ค่าท่ีหายากซึ่งมีอยู่
ไมก่ี่ท่ีในโลก  
จากนัน้น าทา่นสู่ วัดหลงซานซ่ือ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวดัพทุธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
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ไต้หวนัก็ว่าได้ ภายในวดัแห่งนีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่านจะได้เห็น
ลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อยา่งวิจิตรงดงามโดยชา่งฝีมือท่ีหาได้ยากในปัจจบุนั  ในแตล่ะวนัก็จะ
มีพทุธศาสนิกชนจากทัว่ทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส าหรับท่านท่ีต้องการขอพรเร่ืองความรัก ขอ
ด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีน่ีกบัองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจนัทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ท้ มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
 น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึน้เพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง

ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไปด้วย 2 
ส่วนท่ีส าคญัคือห้องแกลลอร่ีรูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ  ท่านมาดาม 
ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้ม่ได้มีแครู่ปภาพเท่านัน้ท่ีเล่าเร่ืองราวชีวประวตัิของ
ท่านทัง้สองแต่ยงัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์กนักระสนุประจ าต าแหน่งท่ีจดัแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่งส่วนท่ีส าคญัคือ
บริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์
การเปล่ียนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  

 
ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์
สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อตา่ง ๆ ยงัมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แตท่ี่น่ีไม่ได้มีแคส่ินค้าช้อปปิง้อย่าง
เดียว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น า้แข็งใสไอซ์
มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึง่ต้นต ารับของเมนนีูอ้ยูท่ี่ซีเหมินตงิน่ีเอง      

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ !! พระกระโดดก าแพง 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน โดยการน่ังรถไฟด่วน TRA (Taiwan Railways) 

กรุณาเตรียมสัมภาระส าหรับพัก 1 คืนใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อสะดวกในการเดนิทางด้วยรถไฟ 
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ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  LEA LEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
อุทยานทาโรโกะ-น่ังรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเม
ตคิ – ตกึไทเป 101 ไม่รวมชมววิชัน้ 89 – Countdown 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเป็นอทุยานท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของอทุยานแห่งชาติทัง้หมดของไต้หวนั  ท่ีมี

อาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ีสามเมือง ได้แก่ ฮวัเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนท่ีตดัลดัเลาะคดโค้งไป
มาตามแนวหน้าผาและหบุเขาหินออ่น ท่ีน่ีถือวา่เป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีท่านต้องมาเห็นด้วยตัวท่านเองเพราะหากท่าน
ดเูพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะไม่เห็นถึงความอลงัการและยิ่งใหญ่ของอทุยานทาโรโกะได้เลย ยิ่งท่านได้ชมวิวท่ีน่ี
แบบมมุ bird eye view 360 องศา ทา่นถึงจะเก็บได้ครบทกุความรู้สกึของการมาเยือนอทุยานทาโรโกะ                           
*** หมายเหต ุหากอทุยานปิดเน่ืองจากเกิดภยัธรรมชาต ิ หรือประเมินสถานการณ์แล้วไมป่ลอดภยัทางบริษัททวัร์
จะเปล่ียนเส้นทางในการเท่ียวชมอทุยานทาโรโกะ โดยค านงึถึงความปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางกลบัสู่ไทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม.) ถึงไทเปน าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพาย

สับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่าได้แนะน าให้ท่านซือ้เป็น
ขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) จากนัน้ท่านแวะชม ร้าน
เคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ท่ีท่านสามารถ
ซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ให้ทา่นได้   
น าทา่นถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ท่ีปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากท่านมาไต้หวนัแล้วไม่มีรูปคู่
กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน ! .. โครงสร้างของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางด้าน
วิศวกรรมของไต้หวนั เพราะตกึแห่งนีต้ึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลูกตุ้ มขนาดใหญ่หนกักว่า 
660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุใน
โลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลก (ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท์ท่ีชมวิวชัน้ 89 ราคา 
600 NTD) 
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ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 
น าท่านร่วมงาน Countdown 2020 ให้ท่านได้ร่วมชมบรรยากาศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมชม
การแสดงพลุสุดอลังการ 

ที่พัก Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน – อุทยานเย๋หลิ่ว – ไต้หวัน(สนามบนิเถาหยวน) – เชียงใหม่
(สนามบนิเชียงใหม่) (FD243:19.10-22.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมัยกษัตริย์กวงสวี ้  

สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แต่ในยุคปัจจุบนันีท่ี้หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บ้านท่ีมี
การขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน 
OTOP ของไต้หวนันัน่เองและท่ีน่ียงัมีโลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนได้รับคดัเลือก
เป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเร่ือง SPIRITED 
AWAY  ท าให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเท่ียว
ยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวนั *** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน
ตรงกบัวนัเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปล่ียนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลงเหมือนคนท้องถ่ิน ท่านจะได้สมัผสั
บรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวนั ***    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋หล่ิว 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ี

เป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ินา่ต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก   
สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไต้หวนั 

19.10 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยเท่ียวบินท่ี FD243 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.25 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 

  อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน Countdown 2020 เที่ยวครบ 3 
อุทยาน 6 วัน 5 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 29,999 29,999 29,999 29,999 6,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,900 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
ได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพืน้เมอืง ฯลฯ ซึ่ง

จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วนัที่มีการ
ลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เตม็จ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง  
4.  การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบนิและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทยฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี
ระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมือง
ไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่
กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และ
ทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ทา่น/ร้าน 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบ
สุม่ที่นัง่วา่ง หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม * 

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิ [20 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะ

สายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวัน
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด
ฯลฯ 

3. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น (เดก็ผู้ใหญ่เก็บเทา่กนั) 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง และไมเ่ข้า

ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมอืงไต้หวนัให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็น
การยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะจดัเตรียม
ให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั 


