
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 
23.00น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 

คอยตอ้นรับ และบรกิารเรอืงกระเป๋าเดนิทาง 
 

วนัทสีอง สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั 

 
02.15น. บนิลัดฟ้าสู่ เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 

อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) (
 ** (สายการบนิEVA AIRจะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั

06.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวนประเทศไตห้วัน 
ขันตอนศุลกากรแลว้นําคณะเดนิทางสู่ 
เป็นมณฑลทใีหญท่สีดุของประเทศไตห้วนัและไดร้บัการตังชอืเลน่วา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวชิ 
นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา
ของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจะมจีดุสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 
ทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก 
อันเชญิมาจากชมพูทวปี 

 กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หท้ําการลอ่งเรอื ทางบ

สวุรรณภูม ิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 แถว R ประตู 8 สายการบนิ
คอยตอ้นรับ และบรกิารเรอืงกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทนัีงบนเครอืงบนิ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 

เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิสายการบนิ EVA AIR
) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)  
จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั) ** 

ประเทศไตห้วัน (เวลาทีประเทศไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 
นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว(Nantou)โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมืองหนานโถว ถือไดว้่า

เป็นมณฑลทใีหญท่สีดุของประเทศไตห้วนัและไดรั้บการตงัชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (
บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 

ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา(Sun Moon Lake)เป็นสถานทที่องเทยีวอกีจดุหนึงทเีป็นทนียิม
ของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจะมจีดุสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 
ทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจังที

จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 

สายการบนิ EVA AIRมเีจา้หนา้ที

9 ชนเผ่า – เมอืงเจยีอ ี

EVA AIR เทยีวบนิท ีBR206(มบีรกิาร

จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั โปรด

 
เวลาทีประเทศไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง) หลังจากผ่าน

โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมืองหนานโถว ถือไดว้่า
Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เป็นสถานทที่องเทยีวอกีจดุหนึงทเีป็นทนียิม
ของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจะมจีดุสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร นํา

นําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจังทวีดัพระถงัซมัจงัที

รษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50NTD 

 



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เยยีมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า

หลากหลายสสีนัไวใ้นทเีดยีว หมู่บา้นวฒันธรรม 
แสดงวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวพนืเมอืงแบบดงัเดมิ
การ จําลองพธิกีารแตง่งานแบบพนืเมอืงดังเดมิ อกีทังยังมหีมู่บา้นจําลองของแตล่ะชนเผา่ รวมถงึให ้ทา่นไดเ้ลอืกซอืของ
ทรีะลกึ ณ รา้นขายของทรีะลกึของแตล่ะชนเผา่ นอกจากนัน ณ ทแีหง่นยีังม ีสวนพฤกษชาตใิหท้า่นไดรั้บชมความสวยงาม
ของธรรมชาต ิซงึในชว่งมนีาคมของทกุปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอกลาเวนเดอร ์และสวนสนุกใหท้า่นไดส้นุกสนานครนืเครง 
(ไมร่วมคา่เครอืงเลน่) 

 
(ชว่งประมาณปลายเดอืนกมุภาพันธ ์
ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม

 

นําทา่น นังกระเชา้ลอยฟ้า 
เผา่ และความสวยงามของทะเลสาบสรุยิัน
 

 

 

 

หากมาไตห้วันอีกเมนูทไีม่แนะนําไม่ได ้นันคือ 
มาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทรีา้นอาม่า
เดยีวทไีดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของอาม่าทําใหไ้ขต่ม้ใบ
ชามกีลนิหอมจากสมุนไพรตา่งๆ สําหรับรสชาดนันจะมรีสเค็มทานเพลนิ ยงิ
ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสรุยิัน จันทราแลว้นัน ยงิทําใหฟิ้น
แน่นอน  

างวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถนิ (2) 
ชนเผ่า(Formosan Aboriginal Culture)หนงึจุดไฮไลทข์อ

ไวใ้นทเีดยีว หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ตงัอยูเ่มอืงหนา่นโถว ซงึหมูบ่า้นแหง่เป็นสถานททีจีดั
แสดงวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวพนืเมอืงแบบดงัเดมิ เชน่ การเตน้รําแบบพนืเมอืงดังเดมิ การรอ้งรําทําเพลง และ
การ จําลองพธิกีารแตง่งานแบบพนืเมอืงดังเดมิ อกีทังยังมีหมู่บา้นจําลองของแตล่ะชนเผา่ รวมถงึให ้ทา่นไดเ้ลอืกซอืของ

ก ณ รา้นขายของทรีะลกึของแตล่ะชนเผา่ นอกจากนัน ณ ทแีหง่นียังม ีสวนพฤกษชาตใิหท้า่นไดร้ับชมความสวยงาม
ของธรรมชาต ิซงึในชว่งมนีาคมของทกุปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอกลาเวนเดอร ์และสวนสนุกใหท้า่นไดส้นุกสนานครนืเครง 

เดอืนกมุภาพันธ ์– มีนาคม ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบ่งบาน ทังนี
 

อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 350NTD

 ชมความสวยงามของหมู่บา้นวัฒนธรรม 9 ชน
เผา่ และความสวยงามของทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา 

หากมาไตห้วันอีกเมนูทไีม่แนะนําไม่ได ้นันคือ ไข่ตม้ใบชา เมือ
มาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทรีา้นอาม่าทถีอืวา่เป็นเจา้แรกและเจา้
เดยีวทไีดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของอาม่าทําใหไ้ขต่ม้ใบ
ชามกีลนิหอมจากสมุนไพรตา่งๆ สําหรับรสชาดนันจะมีรสเค็มทานเพลนิ ยงิ
ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสรุยิัน จันทราแลว้นัน ยงิทําใหฟิ้น

หนงึจุดไฮไลทข์องไตห้วนั ทรีวมความ
ซงึหมูบ่า้นแหง่เป็นสถานททีจีดั

เชน่ การเตน้รําแบบพนืเมอืงดังเดมิ การรอ้งรําทําเพลง และ
การ จําลองพธิกีารแตง่งานแบบพนืเมอืงดังเดมิ อกีทังยังมหีมู่บา้นจําลองของแตล่ะชนเผา่ รวมถงึให ้ทา่นไดเ้ลอืกซอืของ

ก ณ รา้นขายของทรีะลกึของแตล่ะชนเผา่ นอกจากนัน ณ ทแีหง่นียังม ีสวนพฤกษชาตใิหท้า่นไดร้ับชมความสวยงาม
ของธรรมชาต ิซงึในชว่งมนีาคมของทกุปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอกลาเวนเดอร ์และสวนสนุกใหท้า่นไดส้นุกสนานครนืเครง 

มีนาคม ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบ่งบาน ทังนี

NTD 

 



หลังจากนันนําคณะเดนิทางสูเ่มอืงเจี
ธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลกถงึ 
ไป “จากภเูขาสูท่รีาบ จากทรีาบสูว่วิทะเล

คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่
 

วนัทสีาม เจยีอ ี– รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตอิาลซีาน
ซานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนันพาทา่น
ทีสุดของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน
ระดับนําทะเล และเป็นของฝากทคีนไทยนยิมซอืกลับเป็นของฝาก

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลซีาน
หลังอาหารกลางวันนําท่านชมจุดท่องเทยีวสําคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน 
ชอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน 
ความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมีชอืเสียงทสีุดของไตห้วัน 
อาลซีันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สนสงูชัน อายุกว่า 
ตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 
กบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ 

 
 (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์

กบัสภาพอากาศ) 
 

กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม

 

จากนันนําทา่นนงัรถไฟโบราณ เพอืชมววิธรรมชาตสิองฝังขา้งทาง
ในการลําเลยีงตน้ไมแ้ละเดนิทางมุ่งหนา้สู่
ศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา
มารเ์ก็ต (Fengjia Night Market)
ตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีุดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้้
รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์อกีทงัอาหารทอ้งถนิ หรอือาหารนานาชาตแิบบ 
นกัท่องเทยีวใหเ้ขา้มาชมิลมิรสของความอร่อย และทสํีาคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนีนันมีสนิคา้แบรนดท์มัีกจะลด
ราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่Onitsuka Tiger

เมอืงเจยีอ(ีChiayi)เมืองทีถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอีเป็เมืองทีมีแหล่ง
ธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลกถงึ 3 อทุยาน ซงึทัง 3 อทุยานนันมทีัศยนียภาพทโีดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกัน

จากภเูขาสูท่รีาบ จากทรีาบสูว่วิทะเล” 
บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (3) 

หรอืเทยีบเทา่ 

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน –ไทจง– ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลี

ซานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนันพาทา่นแวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชา
ทีสุดของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก

และเป็นของฝากทคีนไทยนยิมซอืกลับเป็นของฝากเดนิทางตอ่สูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน
บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลซีาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําท่านชมจุดท่องเทยีวสําคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีีความสวยงาม และมี

อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)
ความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมีชอืเสยีงทสีุดของไตห้วัน ใหท้่านเดนิชมดืมดํากับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธิ
อาลซีันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สนสงูชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูร่างแปลกตา และ
ตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอกซากรุะทจีะบานสะพรังพร ้

ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทังนีขนึอยู่

อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250NTD

 
เพอืชมววิธรรมชาตสิองฝังขา้งทาง โดยรถไฟสายนีถูกสรา้งขนึโดยชาวญปีุ่ นเพอืใช ้

และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung)เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ
ศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนานําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ 

Fengjia Night Market)ตงัอยูท่เีมอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจยีโดยตลาดแหง่นถีอืไดว้า่เป็น
ตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีุดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปปิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่่าจะเป็น เสอืผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์อกีทงัอาหารทอ้งถนิ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food

ลมิรสของความอร่อย และทสํีาคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนีนันมีสนิคา้แบรนดท์มัีกจะลด
Onitsuka Tigerลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วัน

เมืองทีถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอีเป็เมืองทีมีแหล่ง
อทุยานนันมทัีศยนียภาพทโีดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกัน

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลี
รา้นชา (Tea Shop)ชาทขีนึชอื

ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก
านแหง่ชาตอิาลซีาน 

ซงึเป็นอทุยานทมีีความสวยงาม และมี
Alishan National Scenic Area)เป็นอทุยานทมีสีวยงาม มี

ใหท้่านเดนิชมดืมดํากับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธ ิ
ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูร่างแปลกตา และ

ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอกซากรุะทจีะบานสะพรังพรอ้ม

เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทังนีขนึอยู่

NTD 

 

โดยรถไฟสายนีถูกสรา้งขนึโดยชาวญปีุ่ นเพอืใช ้
เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทเีป็น

เพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจยีไนท์
โดยตลาดแหง่นถีอืไดว้า่เป็น

อปปิงกนัอย่างจุใจ ไมว่่าจะเป็น เสอืผา้ 
Street Food มากมายทดีงึดูด

ลมิรสของความอร่อย และทสํีาคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนีนันมีสนิคา้แบรนดท์ีมักจะลด
ลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วัน 



 

 

มาฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ 
รองเทา้แบรนดต์า่งๆ เชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse 
ตน้ บางรุ่นภายในรา้นถือไดว้่ามีราคาทถีูกกว่าเมือเทียบกับรุ่นนันๆใน
ไทย 

 

คํา  อสิระอาหารคํา ณ ตลาดฟงเจยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... SUN HOT SPRING & RESORT 

จากนนัใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นําแร่ธรรมชาต ิ
นําแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ
 

วนัทสี ี ไทเป –รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด 
เหมนิตงิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืง
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 
นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด
ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนันนําท่านแวะชม 
สุขภาพ มีทังแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัตใินป้องกันรังส ีช่วยการไหลเวียน
รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครอืงประดับลําคา่ของชาวไตห้วันตงัแตโ่บราณ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ยา่นเมอืงซนิเป่ยโถวเป็นย่านทมีีชอืเสยีงดา้นบ่อนําพุรอ้น
อยูภ่ายในใตอ้าณานคิมของญปีุ่ นเทา่นันประมาณปีค
อยูม่ากมายนําท่านชม นําพุรอ้นเป่ยโถว
ธรรมชาตนํิาพุรอ้นแหง่นไีมส่ามารถแชไ่ดเ้พราะมอีณุภมูสิงูถงึ

ยไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วม
Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse เป็น

บางรุ่นภายในรา้นถือไดว้่ามีราคาทีถูกกว่าเมือเทียบกับรุ่นนันๆใน

ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

จากนนัใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นําแร่ธรรมชาต ิแบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซงึการแช่นําแร่เชอืว่าถา้ไดแ้ช่
นําแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

รา้นพายสบัปะรด –นําพุรอ้นเป่ยโถว–วดัหลงซาน– อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค

ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง

การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 
ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop)ขนมยอดนยิมของไตห้วัน 

จากนันนําท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(Germanium Shop
สุขภาพ มีทังแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัตใินป้องกันรังส ีช่วยการไหลเวียน
รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครอืงประดับลําคา่ของชาวไตห้วันตงัแตโ่บราณ 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสยีวหลงเปา (7) 

เป็นย่านทมีีชอืเสยีงดา้นบ่อนําพุรอ้นของไตห้วันเมืองซนิเป่ยโถวเพงิถูกสรา้งขนึในยุคทีไตห้วันตก
อยูภ่ายในใตอ้าณานคิมของญปีุ่ นเทา่นันประมาณปีค.ศ. 1900 ทําใหใ้นเมอืงนีจะมบีรรยากาศของความเป็นญปีุ่ นหลงเหลอื

นําพุรอ้นเป่ยโถวบอ่นํารอ้นแหง่นีเป็นนําพุรอ้นจากแหลง่ธรรมชาตเิป็นยา่นทเีงยีบส
ไม่สามารถแชไ่ดเ้พราะมอีณุภมูสิงูถงึ 80-100 องศาเซลเซยีส 

แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซงึการแช่นําแร่เชอืว่าถา้ไดแ้ช่

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค– ซี

เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, 
Germanium Shop)ทเีป็นเครอืงประดับเพือ

สุขภาพ มีทังแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัตใินป้องกันรังส ีช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

เมืองซนิเป่ยโถวเพงิถูกสรา้งขนึในยุคทไีตห้วันตก
ทําใหใ้นเมอืงนีจะมบีรรยากาศของความเป็นญปีุ่ นหลงเหลอื

เป็นยา่นทเีงยีบสงบเต็มไปดว้ย



 

นําทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงของคนไตห้วัน วัดแหง่นีมอีายุราวๆ
เกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรอืงการงาน การเรยีน ทสีําคญัเรอืงความรกั เชอืกนัว่าใครทไีมป่ระสบความสําเร็จ
เรอืงความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒา่จนัทรา ทวีดัแหง่น ีแลว้ความรกัจะกลบัมาดขีนึ 

 

จากนันนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)ทสีรา้งขนึเพือรําลกึถงึอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตาราง
เมตร  

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถานโดยภายในจะมรีูป
ปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่านงัขนาดใหญ่ทมีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมทีหารยามยนื
เฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลาและทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คํา คอื 



จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์
ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนงึพเิศษหากใคร
ไดม้าเยยีมทแีหง่นคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีกุๆตน้ชวัโมง ตงัแตเ่วลา 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้
แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์
ของทีมีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทังสนิคา้มีแบรนดข์องทีนียังถือไดว้่ามีราคาทีถูกเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายให ้
ไดม้าชอ้ปปิงกนัอยา่งจใุจ 

 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนงึอย่างของ
แต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทกีนิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มันเขา้กันดี
อยา่งลงตัว  

 

 

 
คํา  อสิระอาหารคํา ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... FUHSIN HOTELหรอืเทยีบเทา่

วนัทหีา้ ถนนโบราณจวิเฟิน – อทุยานแหง่ชาตเิ
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่หมู่บา้นโบราณจวิเฟิน
สถานทที่องเทียวทเีป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทมีชีอืเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดงัเดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชนืชมววิทวิทศัน ์รวมทงัเลอืกชมิและซอืชาจากรา้นคา้ มากมาย

จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนงึพเิศษหากใคร
ไดม้าเยยีมทแีหง่นคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีุกๆตน้ชวัโมง ตงัแตเ่วลา 10:00-16

ยา่นซเีหมนิตงิ(Xi Men Ding) ตังอยูใ่นเมอืงไทเป ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้
แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของ กฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอ้พัเดทแฟชนัเรอืยๆ
ของทมีีแบรนด์ หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทังสนิคา้มีแบรนดข์องทีนียังถือไดว้่ามีราคาทีถูกเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายให ้

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนงึอย่างของไตห้วัน ถงึจะมีกลนิเหม็น
แต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทกีนิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มันเขา้กันดี

อสิระอาหารคํา ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
หรอืเทยีบเทา่ 

อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – รา้นคอสเมตกิ– ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 
) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
หมู่บา้นโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street)ทตีังอยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จหีลง จวิเฟิน ปัจจุบันเป็น

ถนนคนเดนิเก่าแกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดงัเดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชนืชมววิทวิทศัน ์รวมทงัเลอืกชมิและซอืชาจากรา้นคา้ มากมาย

 

นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนงึพเิศษหากใคร

16:00 ของทกุวนั 

 

ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้

หรอืของ กฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอ้พัเดทแฟชนัเรอืยๆไม่วา่จะเป็น
ของทีมีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทังสนิคา้มีแบรนดข์องทีนียังถือไดว้่ามีราคาทีถูกเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายให ้

ไตห้วัน ถงึจะมีกลนิเหม็น
แต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทกีนิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มันเขา้กันดี

101 – สนามบนิเถาหยวน – 

ตังอยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จหีลง จวิเฟิน ปัจจุบันเป็น
ถนนคนเดนิเก่าแกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดงัเดมิของรา้นคา้ 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชนืชมววิทวิทศัน ์รวมทงัเลอืกชมิและซอืชาจากรา้นคา้ มากมาย 



แนะนําของอร่อย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วันบัวลอยของไตห้วันจะ
ชนิใหญ่กวา่และเนือหนบึกว่ามากครับแต่ละสกี็คนละรสและมคีวามหนบึไม่
เท่ากันครับส่วนนําเชอืมจะเป็นนําถัวเขียวหอมๆหวานๆสามารถสังไดทั้ง
แบบรอ้นและเย็น 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ
จากนันนําทา่นเทยีวชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลวิ
เกาะไตห้วนั มลัีกษณะพนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล 
เป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซงึมชีอืเสยีงโดง่ดงัไปทวัโลก
 

 
หลังจากนันนําทา่นแวะรา้นคอสเมตกิ 
ไตห้วันใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที

แลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีคีวามสงูเป็นอันดับ 
508 เมตร ซงึดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย 
BOTTEGA VENETA, BURBERRY

BOSS, LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,
PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE

บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วันบัวลอยของไตห้วันจะ
ชนิใหญ่กวา่และเนือหนบึกว่ามากครับแต่ละสกี็คนละรสและมคีวามหนบึไม่
เท่ากันครับส่วนนําเชอืมจะเป็นนําถัวเขียวหอมๆหวานๆสามารถสังไดทั้ง

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟีู้ ด (9) 
อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลวิ (Yue Liu National Park)อุทยานแหง่นีตังอยูท่างสว่นเหนือสดุของ

เกาะไตห้วนั มลัีกษณะพนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกร่อนของนําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอก
ลกัษณะตา่งๆ นา่ตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซงึมชีอืเสยีงโดง่ดงัไปทวัโลก

รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop)ทมีเีครอืงสําอางรวมถงึพวกยา / 
ไตห้วันใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มทจีากนันนําท่านไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101)

แลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีคีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจบุัน (อันดับในปี 
เมตร ซงึดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย 

BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, GUCCIM
, LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM

ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้ 

 

อทุยานแหง่นีตังอยูท่างสว่นเหนือสดุของ
การเซาะกร่อนของนําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอก

ลกัษณะตา่งๆ นา่ตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซงึมชีอืเสยีงโดง่ดงัไปทวัโลก 

 

/ นํามัน / ยานวดทขีนึชอืของ
Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้่ายรปูคูก่ับ

อันดับในปี 2016) ซงึมคีวามสงูถงึ 
เมตร ซงึดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น ALDO, 

, GUCCIM, GIORDANO, HUGO 
LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, 

ตน้  



กรณีททีา่นตอ้งการขนึตกึไทเป 101 ชมววิชนั 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทลีว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตัวขนึตกึ
ไทเป 101 ชนั 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.45 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรงเทพฯโดยสายการบนิสายการบนิEVA AIR เทยีวบนิท ีBR205 

(มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)  
23.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมกิรงุเทพฯ 

** (สายการบนิEVA AIRจะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั) ** 

 
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
 

ในกรณีทตีอ้งออกตวัภายใน เครอืงบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนทําการออกตวัโดยสาร กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั 
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร 

 
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทงันขีนึอยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง ทังทกีรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทังสนิ 
และขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
 



อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั5 วนั 3 คนื EVA AIR 
ไตห้วนัหนานโถวเจยีอไีทจงไทเป [เลทสโ์กเช็คอนิตวัแม]่ 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ2-3 ทา่น 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ตวัเครอืงบนิ 

27 ก.พ. - 02 ม.ีค. 2563 18,999 5,500 13,999 

05 - 09 มนีาคม 2563 17,999 5,500 12,999 

03 - 07 เมษายน 2563 (วนัจกัร)ี 20,999 5,500 15,999 

16 - 20 เมษายน 2563 19,999 5,500 14,999 

23 - 27 เมษายน 2563 19,999 5,500 14,999 

07 - 11 พฤษภาคม 2563 19,999 5,500 14,999 

13 - 17 พฤษภาคม 2563 19,999 5,500 14,999 

21 - 25 พฤษภาคม 2563 18,999 5,500 13,999 

28 พ.ค. - 01 ม.ิย. 2563 18,999 5,500 13,999 

25 - 29 มถินุายน 2563 17,999 5,500 13,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 8,900 บาท** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล 
คอื ใบชา, เจอมาเนยีม, ปะการงัสแีดง ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีน
ชแีจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 
ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น 

หมายเหต ุ: 
1. โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 
2. การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    



 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนืองจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพํานักใน
ไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วัน
กําหนด 

ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซไีม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่
เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทียวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพือแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณอั์กษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้า่ยจรงิ

จากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจอง
ทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทยีว

หรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิท
กําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํา นําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 



6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทยีว ทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงอัตรา  แลกเปลยีน เงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน   

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรต่อชนิ ไดไ้ม่เกนิ 10 ชนิ 

โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้
ถอืไดท้่าน  ละ 1 ใบเทา่นัน ถา้ สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
1.1 สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที

โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดังน ี

2.1 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากัด   ไดแ้กแ่บตเตอรสํีารองทมีีความจุ
ไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  

2.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
2.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณ ี

3. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
**************************************** 


