
      
 
 
 

         

TAIWAN อาหลีซ่นั  เพลนิ เพลนิ  EVA 
5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน , ชมความสวยงามของธรรมชาตทิีอ่ทุยานเย๋หลิว่ 
• ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... พรอ้มน ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั 
• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม Gloria outlet 
• สายการบนิ EVA น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก. ไมต่อ้งกงัวลน า้หนกั ถูกใจขาชอ้ปป้ิง 

 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่15 – 19 กย. 61 / 17 – 21 พย. 61 / 15 – 19 ธค. 61  20,900.- 

วนัที ่4 – 8 ตค. 61 / 07-11 พย. 61 / 13 – 17 ธค. 61         21,900.- 

วนัที ่12 – 16 ตค. / 22 – 26 ธค. 61        22,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ X X X  

2 
สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุร ิยัน 

จันทรา - วัดพระถงัซมัจั๋ง – วัดเหวนิหวู่ – เมอืงเจยีอี ้ 
O O O 

ROYAL CHIAYI HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - น่ังรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - 

เมอืงไถจง - ฝงเจีย่ไนท ์
O O O 

MOVING STAR HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เดนิทางไทเป -ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-อุทยานเย๋หลิว่-หมู่บา้น

โบราณจิว่เฟ่ิน-ซเีหมนิตงิ 
O O X 

ASIA PACIFIC HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็-ตกึไทเป101ไม่รวมชมววิชัน้89 - รา้น

คอสเมตคิ-Germanium Power-เมอืงเถาหยวน-  Gloria Outlet-

สนามบนิเถาหยวน  

O O X  

 

 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 20,900.- 



 
 

โคด้ทวัร ์TWGT-2 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

23.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวมน ้าหนักกระเป๋า 
30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัที ่2:  
สนามบนิสวุรรณภูม-ิสนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดั

พระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี ้

01.45 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206   

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

06.35 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+เครือ่งดืม่) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน ทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเล

ซึง่เป็นจุดศูนย์หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไตห้วัน น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซ ึง่เป็น

ทะเลสาบน ้าจืดที่เกดิข ึน้ตามธรรมชาตทิี่ใหญ่ทีสุ่ดของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถงึ 33 

กโิลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่าง

ครึง่บนเหมือนพระอาทติย ์ครึง่ล่างเหมือนพระจันทร์เสีย้วที่

ก าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ที่ดีมีมังกร

ลอ้มรอบ พื้นทีบ่รเิวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์

ทีส่ดุของไตห้วัน   น าท่านน่ังเรือยอรช์แบบสว่นตัวของคณะ 

ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้น าทา่น

สู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจัง๋ 

ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบใน

มุมสูงอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของ

ทะเลสาบสรุยิัน จันทรา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู 

เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่

มีชือ่เสยีงมากในดา้นความรักที่วัดหลงซานไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจา้ส าคัญที่ท่าน

สามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี้ ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไม่หมดแคน่ี้ยังมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้

อยู่หนา้วัด ซึง่มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลัง ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อีกดว้ย น าท่าน

เดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงเจยีอี ้เมอืงคอ่นไปทางใตข้องไตห้วัน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  ROYAL CHIAYI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัที ่3:  อทุยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี – น ัง่รถไฟโบราณ – เมอืงไถจง – ฟงเจ ีย่ไนท ์



 
 

โคด้ทวัร ์TWGT-2 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใชเ้วลา

น่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางทีว่ ิง่ข ึน้เขาสงูไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มววิภูเขาสงูเรียงรายกัน

ไตต่วักนัสลบักบักอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สูอุ่ทยานอาหลีซ่นั เป็นอุทยานทีม่ีความ

สวยงามและมชีือ่เสยีงโดง่ดงัมากของไตห้วัน น าทา่นเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดนิขึน้ลงไล่ระดับ

แบบขัน้บันไดสลบัทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 

100 ปี ทา่นจะถา่ยรูปรอบๆพรอ้มกบัเดนิชวิกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเต็มที ่จากนัน้ น าท่านน่ัง

รถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาลซีนัทีญ่ีปุ่่ นมกีารสรา้งข ึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1912 ในสมัยทีย่ังปกครองไตห้วัน 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลีซ่ันลงมายังพื้นทีด่า้นล่าง เสน้ทางรถไฟสายนี้สงูเป็น

อันดบัที ่13 ของโลก และสงูเป็นอันดบั 2 ของเอเชยี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนอาหลีซ่นั) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง  เมอืงใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าร์

เก็ต ตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยี่หอ้แบ

รนดร์ะดบักลาง รา้นเครื่องส าอางคจ์ากญี่ปุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายี่หอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้

ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใด

ไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเล่น

หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญ่ทีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4:  
เดนิทางไทเป - ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อุทยานเหยห่ลิว่ – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – 

ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ออก เดนิทางสูเ่มอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก  รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อื

ว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝาก

แก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) น าท่านเดนิทางสู ่อุทยาน

แห่งชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยื่นไปใน

ทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ทีเ่กดิข ึน้เอง

ตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมน ูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 



 
 

โคด้ทวัร ์TWGT-2 

 น าทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟ

แห่งแรกของไตห้วันทีส่รา้งข ึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ีชือ่เสยีงตัง้แต่

สมัยกษัตรยิ์กวงสวี้   สมัยราชวงศช์งิ มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่

หมู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือ

ทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมีโลเกชัน่ความสวยงามและโดดเด่น

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดร้ับคดัเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีี่ยเ์กาหล ีซรีี่ยไ์ตห้วันและการต์ูนแอนเิมชัน่

ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทัว่โลกอย่างเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้น

จิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึง่ของ

ไตห้วัน *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็น

รถเมล์แบบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมือนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิ่ม

ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

 

ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงย่าน ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หาก
เปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรียบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมียงดงไตห้วัน ดา้นในมี
หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีน่ี่

ไม่ไดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่า
พลาดไม่ไดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนี้อยู่ทีซ่เีหมนิตงิ
นี่เอง 

       น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  ASIA PACIFIC HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5:  
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค –  ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ัน้ 89 - Germanium Power – 

รา้นคอสเมตคิ- เมอืงเถาหยวน – Gloria Outlet –สนามบนิเถาหยวน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งข ึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ใชเ้วลาใน

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคาร

ประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคญัคอืหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ

รูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรือมาดามของท่านเจียงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้ีแค่รูปภาพ

เท่านัน้ที่เล่าเรื่องราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสุนประจ า

ต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวัตศิาสตรไ์ป

พรอ้มกับส ิง่เหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีต

ประธานาธบิดเีจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความ

เคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่า

เป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไม่มรีปูคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ทา่นมายังไม่ถงึ

ไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้ตกึทีม่ี

ความสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้
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และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาที่เกดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคง

ความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไม่รวมค่าข ึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วที่สดุในโลกเพื่อข ึน้จุดชมววิชัน้ 

89 ราคา 600 NTD )   น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่

ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัต ิ ท าใหเ้ลือดลมเดนิดีข ึ้น เพิ่มความ

กระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอัญมณีล ้าค่าทีห่ายากซึง่มี

อยู่ไม่กีท่ีใ่นโลก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น) 

 ทา่นแวะชม รา้นเครื่องส าอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื่องส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลาย

แบรนด ์ทีท่่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้น าท่านสู่ เดนิทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมที ่GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ทัง้หมด 285 รา้น สว่น

ใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หลา่นักชอ้ปป้ิงรูจ้ักกันอยู่แลว้ เชน่ Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy 

Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, 

adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ทีถ่กูกว่าราคาตลาดทัว่ไปกว่า 35% – 70%เป็น

แหลง่รวม 

อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัช ัน้น าของโลก

สนิคา้แบรนดท์ีค่ณุชืน่ชอบในราคาพเิศษสดุๆ 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วัน 

20.45 น. 
อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเทีย่วบนิที ่

BR205  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

23.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
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 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : ไตห้วนั อาหลีซ่นั เพลนิ เพลนิ 5 วนั 3 คนื 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

(จอยแลนด)์ 

ทา่นละ 

15 – 19 กนัยายน 2561 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 11,200.- 

04 – 08 ตลุาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 11200.- 

12-16 ตลุาคม 2561 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 11,200.- 

07-11 พฤศจกิายน 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 11,200.- 

17– 21 พฤศจกิายน 2561 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,500.- 11,200.- 

08-12 ธันวาคม 2561 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 11,200.- 

13 – 17 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 11,200.- 

15-19 ธันวาคม 2561  20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 11,200.- 

22-26 ธันวาคม 2561 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 11,200.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 7,000 บาท / ทา่น *** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศูนยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และ

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่าง

การเดนิทาง เป็นตน้ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 1000 NTD/ทา่น 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วนัมคี่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อทา่น และค่าบรกิาร

ยืน่วซีา่ 500 บาทต่อทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาล

บงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด) 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 1.การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 3.การช าระค่าบรกิาร 

  3.1 มดัจ าทีล่ะ 10,000 บาท  
  3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

  4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย จ านวนเงนิยอดมัดจ า 
  4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนใน

ประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่า
ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

      5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ชน่การนัด
หยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ
ค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 
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 7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 8.กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 วัน
กอ่นการเดนิทาง  

 9.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้    
**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจ

คนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทาง

มัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากท าการจองแลว้  

2. การช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรม 

เนียมในการมดัจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัรห์รอืมัดจ าให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

เลือกทัวร์ไต้หวันแต่ละเดือนคลิกด้านล่างเลยจ้า สอบถามผ่านไลน์ คลิก๊   

ทวัรไ์ตห้วัน มกราคม  ทวัรไ์ตห้วัน กมุภาพันธ์ 

ทวัรไ์ตห้วัน มนีาคม  ทวัรไ์ตห้วัน เมษายน  

ทวัรไ์ตห้วัน พฤษภาคม  ทวัรไ์ตห้วัน มถินุายน  

ทวัรไ์ตห้วัน กรกฎาคม ทวัรไ์ตห้วันสงิหาคม  

ทวัรไ์ตห้วัน กนัยายน ทวัรไ์ตห้วัน ตลุาคม   

ทวัรไ์ตห้วัน พฤศจกิายน ทวัรไ์ตห้วัน ธันวาคม  
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