
 
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 10468 (กรรุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

บนิตรง !! เชยีงใหม ่
 ไตห้วนั ครบ 3 อทุยาน 6 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... 
 ชมความงามธรรมชาตขิองทีอ่ทุยานเยห๋ลิว่ 
 อลงัการอทุยานภเูขาหนิออ่น .. อทุยานทาโรโกะ เมอืงฮวัเหลยีน 
 ลอ่งเรอืชมความงาม ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
 ชมสมบตัลิ า้คา่ทีพ่พิธิภณัฑก์ูก้ง...ประวตัศิาสตรจ์นียาวนานกวา่ 5,000 ปี 
 ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ฝงเจีย่ไนท,์ ซเีหมนิตงิ 
 ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
 เมนพูเิศษ สกุีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  
 สายการบนิ EVA น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก. ไมต่อ้งกงัวลน า้หนกั ถกูใจขาชอ้ป 

 
 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่24 - 29 มกราคม 2562 27,888.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 27,888.- 
รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 
 



 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน BR258 (1130-1630)-

เมอืงเจยีอี ้
X X O 

ROYAL CHIAYI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
อทุยานอาหลีซ่นั – น่ังรถไฟโบราณอาหลีซ่นั-รา้นชา-เมอืงไถจง-

ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์
O O X 

MOVING STAR HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ไถจง-หนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จันทรา-วดัพระถังซมัจ๋ัง 
– วัดเหวนิอู-่เถาหยวน 

O O O 
EASTERN YANGMEI 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 

หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ลิว่-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ชมววิ

ชัน้89)-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-Germanium Power- น่ังรถไฟ 

TRA สูฮ่วัเหลยีน 

O O O 
HUALIAN LEA LEA 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 
 อทุยานทาโรโกะ-รถไฟกลบัไทเป-รา้นเครือ่งส าอางค-์พพิธิภณัฑ์

พระราชวังกูก้ง-ซเีหมนิตงิ   
O O X 

LOOK HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่BR257 (0715-1030)               X X X  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน BR258 (1130-1630)-เมอืงเจยีอี ้

09.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ EVA AIR 
(BR)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

11.30 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เทีย่วบนิที ่BR258 (น า้หนกั
กระเป๋า 30 kg. และมอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

16.30 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่
ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงเจยีอี ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก ROYAL CHIAYI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2:  อทุยานอาหลีซ่นั – น ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั-รา้นชา-เมอืงไถจง-ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลาน่ัง
รถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางทีว่ ิง่ขึน้เขาสงูไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดช้มววิภเูขาสงูเรยีงรายกนัไตต่ัว
กนัสลับกบักอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สู ่อทุยานอาหลีซ่นั เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม
และมชีือ่เสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน น าทา่นเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลกัษณะทางเดนิขึน้ลงไลร่ะดับแบบ
ขัน้บนัไดสลบัทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแหง่นีม้อีายมุากกวา่ 100 ปี 
ทา่นจะถา่ยรปูรอบๆ พรอ้มกบัเดนิชวิกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ยา่งเต็มที ่จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟ
โบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาหลีซ่นัทีญ่ีปุ่่ นมกีารสรา้งขึน้ตัง้แต ่คศ.1912 ในสมยัทีย่งัปกครองไตห้วัน เพือ่
ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงไมส้นใหญบ่นเขาอาหลีซ่นัลงมายงัพืน้ทีด่า้นลา่ง เสน้ทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดับที ่
13 ของโลก และสงูเป็นอนัดับ 2 ของเอเชยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไถจง น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืที่

นยิมที่สุดของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนด์ระดับกลาง รา้น

เครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง 

รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้ง

กลัวเบือ่เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเล่นหรอืทานจรงิจังแหล่งใหญ่



 

ทีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

**อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง** 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3:  ไถจง-หนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิอู-่เถาหยวน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงู
ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมรีปูรา่งครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกนัอยูแ่ละ
ยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีงักรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนีถ้อืวา่เป็นจดุรับพลังมงักรทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของไตห้วัน 
น าทา่นน่ังเรอืยอรช์แบบสว่นตัวของคณะชมความงดงามของบรรยากาศรอบๆ ของทะเลสาบแหง่นี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 จากนัน้น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีและ

ยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมที่สวยที่สุดของทะเลสาบสุรยิัน จันทรา 

จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ู

เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หมล่่าสดุหรอืทีเ่รารูจั้กกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ทีม่ี

ชือ่เสยีงมากในดา้นความรัก วัดนี้ถอืว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุก

ความปรารถนาทีว่ัดนี้ ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไมห่มดแค่นีย้ังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูค่าตัวละ 1 

ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กี 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับเถาหยวน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  EASTERN YANGMEI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:  
หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ลิว่-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ชมววิช ัน้89)-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-

Germanium Power- น ัง่รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟ

แห่งแรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัย

กษัตรยิก์วงสวี ้สมยัราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่แตใ่นยคุปัจจบุนันีท้ีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ิน

เป็นหมู่บา้นที่มกีารขายของพื้นเมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมอืงหรอืที่เราเขา้ใจกัน

ง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและที่นี่ยังมโีลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่ว

โลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่ง

นีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึง่ของไตห้วัน 

 *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบ
ทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ัง



 

รถเมลข์องไตห้วัน *** 
น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะ
พืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง
ลักษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดัง
ไปทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นถ่ายรปูคูก่ับ ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบนัถอืวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไมม่ี

รูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถ

ทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีต้กึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่

หนักกว่า 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ยการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียัง

เคยสงูทีสุ่ดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก(ไมร่วมคา่ขึน้

ลฟิทท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพือ่ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD) จากนัน้แวะชม รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อื

วา่เป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่

คนทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

ทา่นแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแรก่อ้น
ธาตเุจอมาเนีย่ม ทีม่คีณุสมบตั ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด 
รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอญัมณีล ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก 

ค า่ 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮวัเหลยีน โดยการน ัง่รถไฟดว่น TRA (Taiwan Railways) 

  น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก HUALIAN LEA LEA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: อทุยานทาโรโกะ-รถไฟกลบัไทเป-รา้นเครือ่งส าอางค-์พพิธิภณัฑพ์ระราชวงักูก้ง-ซเีหมนิตงิ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สู ่อทุยานทาโรโกะ ซึง่เป็นอทุยานทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของอทุยานแหง่ชาตทิัง้หมดของไตห้วัน 
ทีม่อีาณาเขตครอบคลมุพืน้ทีส่ามเมอืง ไดแ้ก ่ฮวัเหลยีน หนานโถว และไถจง เป็นลักษณะถนนทีต่ัดลัดเลาะ
คดโคง้ไปมาตามแนวหนา้ผาและหบุเขาหนิออ่น ทีน่ีถ่อืวา่เป็นสถานทีเ่ทีย่วทีท่า่นตอ้งมาเห็นดว้ยตัวทา่นเอง
เพราะหากทา่นดเูพยีงรปูจากรปูถา่ย ทา่นจะไมเ่ห็นถงึความอลังการและยิง่ใหญข่องอทุยานทาโรโกะไดเ้ลย 
ยิง่ทา่นไดช้มววิทีน่ีแ่บบมมุ bird eye view 360 องศา ทา่นถงึจะเก็บไดค้รบทกุความรูส้กึของการมาเยอืน
อทุยานทาโรโกะ  
*** หมายเหต ุหากอทุยานปิดเนือ่งจากเกดิภยัธรรมชาต ิหรอืประเมนิสถานการณ์แลว้ไมป่ลอดภยัทางบรษัิท
ทัวรจ์ะเปลีย่นเสน้ทางในการเทีย่วชมอทุยานทาโรโกะ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นหลัก *** 
เดนิทางกลับสูไ่ทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) ถงึไทเป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นแวะชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมาย
หลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้ น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั
แหง่ชาตกิูก้ง อยูช่านเมอืงตอนบนชดิรมิเนนิเขาของไทเป กนิอาณาบรเิวณกวา้งขวาง มโีซนจัดแสดงหลกัอยู่
ในอาคารขนาดใหญท่ีม่รีปูแบบทางสถาปัตยกรรมทีง่ดงามตามแบบพระราชวังจนีโบราณโดยมผีนังสเีหลอืง
และหลังคาเซรามคิสเีขยีว สงู 4 ชัน้ 1 อาคารและอกีสองโถงจัดนทิรรศการ ซึง่มกีารจัดแสดงสมบตัิ
โบราณวัตถแุละศลิปะตา่งๆของชาวจนีอยูม่ากกวา่ 700,000 ช ิน้งาน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่กีารจัดแสดง
โบราณวัตถทุีม่ากทีส่ดุในโลก โบราณวตัถตุา่งๆทีจ่ดัแสดงอยูภ่ายใน พพิธิภณัฑพ์ระราชวังแหง่ชาตนิี ้สว่น
ใหญถ่กูน ามาจากในพระราชวังตอ้งหา้ม(Forbidden City)ของเมอืงปักกิง่ทีถ่กูขนยา้ยมาในชว่งสงครามกลาง
เมอืงจนี ซึง่ถกูยา้ยมาในชว่งทีเ่จยีงไคเชก แพส้งครามแลว้ลา่ถอยมาอยูท่ีเ่กาะไตห้วันแหง่นี ้ 
* ดา้นในพพิธิภณัฑจ์ะหา้มถา่ยรปู* 
จากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้หาก
เปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมี



 

หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ีไ่มไ่ด ้
มแีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดยีว ยงัมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าวา่พลาด
ไมไ่ดก้บัเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 

 
**อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง** 

ทีพ่กั       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก LOOK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6:  สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่ BR257 (0715-1030)               

เชา้มดื 
บรกิาร ปลกุทา่นและเชค็เอาทอ์อกจากทีพั่ก น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิอง
ไตห้วัน 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

07.15 น. 
อ าลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสู ่เชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเทีย่วบนิที ่
BR257 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

10.30 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : บนิตรง !! เชยีงใหม ่ ไตห้วนั ครบ 3 อทุยาน 6 วนั 5 คนื (BR) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
(จอยแลนด)์ 

 วนัที ่24 – 29 มกราคม 2562 27,888.- 27,888.- 27,888.- 5,500.- 18,388.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 7,000.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื  

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

     : รายการและราคาส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้  

 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์ร ่GERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,200 เหรยีญไตห้วนั/ตอ่ทา่น/ทรปิ*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 



 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เชค็

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
 

 อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1.     กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,200 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 



 

10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วัน

ท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมอืง

, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร
ทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋
เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง  

ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้สิน้** 
 

 
 

 


