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บนิตรง !! เชยีงใหม ่
ไตห้วนั ไทเป ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• ชมความงามธรรมชาตขิองทีอ่ทุยานเยห๋ล ิว่ 
• ชอ้ปป้ิงตลาด 3 ตลาดดงั ฝงเจีย่ไนท ์ซือ่หลนิไนท ์ซเีหมนิตงิ 
• ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
• เมนพูเิศษ สกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น และ อาหารซฟีู้ ด 

• สายการบนิ EVA น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก. ไมต่อ้งกงัวลน า้หนกั ถกูใจขาชอ้ปป้ิง 

 

          ก าหนดการเดนิทาง          
    

วนัที ่ 15 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 21,888.- 

วนัที ่ 17 – 21 กมุภาพนัธ ์2562 21,888.- 

วนัที ่ 22 – 26 มนีาคม 2562 21,888.- 

วนัที ่27 - 31 มนีาคม 2562 21,888.- 

                           
 
 
 

 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 21,888.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน BR258 (1130-1630) –

ไทเป-แชน่ ้าแรใ่นหอ้งพัก 
X X O 

THE LOFT SEASIDE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 

อทุยานเยห๋ลิว่-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไมร่วมชมววิชัน้

89)-อนุสรณ์ซนุยดัเซน็-รา้นเครือ่งส าอาง-รา้นเคก้พายสบัปะรด 

ซเีหมนิตงิ 

O O X 
WELL GARDEN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
หนานโถว-วัดเหวนิอู-่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จันทรา 

วัดพระถังซ าจ๋ัง-ไถจง-ฟงเจีย่ไนท ์มาร็เก็ต 
O O O 

MOVING STAR HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ไทเป- วดัหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็-ศนูยเ์จอมาเนีย่ม- 

ซือ่หลนิไนท ์
O O X 

LOOK HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

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

  

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน BR258 (1130-1630) –ไทเป-แชน่ า้แรใ่นหอ้งพกั 

09.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ EVA AIR 
(BR)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

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) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก ใหท้า่นอสิระแชน่ ้าแรภ่ายในหอ้งพักตามอธัยาศัย เพือ่สขุภาพทีแ่ข็งแรง และผวิพรรณทีด่ ี

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก THE LOFT SEASIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2:  
อทุยานเยห๋ลิว่-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ช ัน้ 89) -อนสุรณ์ซุนยดัเซ็น-รา้น

เครือ่งส าอาง-รา้นพายสบัปะรด-ซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มี
ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น
รปูรา่งลักษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มี
ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทัว่โลก น าทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน
ทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่
เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทอง
ทีน่ี ่แตใ่นยคุปัจจบุนันีท้ีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และ
ของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกนังา่ยๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ีย่งัมโีลเกชัน่
ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดรั้บคดัเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ ์
ไตห้วันและการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทัว่โลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทัว่โลกเห็น
ฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิ
หรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึง่ของไตห้วัน  
 
*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมล์
แบบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์
การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***     

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจบุนัถอืวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไม่
มรีปูคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่งึไตห้วนั! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถ
ทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแหง่นีเ้ป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้
ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตนัทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหว
และในอดตียงัเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก  
(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์
สถาน ดร.ซุนยดัเซ็น ถอืวา่ทา่นเป็นบดิาของชาตแิละสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1972 เพือ่สดดุ ีร าลกึและเทดิทนู
ทา่นซนุยดัเซน็ น าทา่นแวะชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของ
ไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้หลงัจากนัน้น าทา่นเลอืก
ซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืวา่เป็นขนมสญัลกัษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ าชาตเิลย
ก็วา่ได ้แนะน าใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด 
เป็นตน้)  

ค า่ 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยกว็า่ได ้หาก
เปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมี
หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ี่
ไมไ่ดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดยีว ยงัมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าวา่
พลาดไมไ่ดก้บัเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงิ
นีเ่อง 
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       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก WELL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3:  
หนานโถว-วดัเหวนิอู-่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัพระถงัซ าจ ัง๋-ไถจง-ฟงเจีย่ไนท ์
มารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว เมอืงทีต่ัง้จดุศนูยก์ลางของไตห้วัน น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่ 
วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และเทพเจา้
แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีว่ัด
หลงซนัไทเป วดันีถ้อืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้ส าคญัทีท่า่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา
ทีว่ดันี ้ส ิง่ทีน่่าสนใจยงัไมห่มดแคน่ีย้งัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กีดว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นเรอืยอรช์แบบสว่นตวัส าหรับของคณะเทา่นัน้ ทะเลสาบ
น ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หาก
มองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมรีปูรา่งครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลัง
ประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีมีงักรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนีถ้อืวา่เป็นจดุรับพลังมงักรที่
สมบรูณ์ทีส่ดุของไตห้วัน   ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้ 
จากนัน้น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระทนต ์(ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี
และยงัเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรปูกบัมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยินัจันทรา 
ออกเดนิทางสูเ่มอืงไถจง น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีส่ดุของ
เมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครือ่งส าอางค์
จากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กวา่ 
100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงก็ไมต่อ้งกลัวเบือ่
เพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ีส่ดุของ
ไถจงอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:  ไทเป- วดัหลงซาน-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ศนูยเ์จอมาเนีย่ม-ซือ่หลนิไนท ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูไ่ทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน น าทา่นชมวดัหลงซาน ถอืเป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงใหท้า่น
ไดส้มัผัสความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วันแบบ ดัง้เดมิ สรา้งขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถงึจติใจที่
เต็มเป่ียมไปดว้ยความศรัทธาในศาสนาของชาววา่นหวั วัดแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรปูแบบของประตมิากรรมและ
สถาปัตยกรรมทีป่ระณีตงดงาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนสูกุ ีช้าบ ูTAKAO 1 ทา่น/เซ็ท) 

 น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาใน
การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคาร
ประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคัญคอืหอ้งแกลลอรีร่ปูภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ
รปูภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีคร่ปูภาพ
เทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแตย่งัมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ า
ต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรปูพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ป
พรอ้มกบัสิง่เหลา่นี ้และอกีหนึง่สว่นทีส่ าคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรปูปัน้ขนาดใหญข่องทา่นอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความ
เคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงศนูยเ์จอมาเนีย่ม 
(Germanium) ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแรก่อ้นธาตเุจอมาเนีย่ม 
ทีม่คีณุสมบตั ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 
ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอญัมณีล ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก   

ค า่ 
อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถิน่
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ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดยีว และ
ยงัมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก LOOK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5:  สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่BR257 (0715-1030)                              

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

 
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 ไทเป ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5 วนั 4 คนื (BR) 
(GO1CNXTPE-BR002) 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
(จอยแลนด)์ 

วนัที ่ 15 – 19 ก.พ. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 4,800.- 12,388.- 

วนัที ่ 17 – 21 ก.พ. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 4,800.- 12,388.- 

วนัที ่ 22 – 26 ม.ีค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 4,800.- 12,388.- 

วนัที ่ 27 - 31 ม.ีค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 4,800.- 12,388.- 

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

 

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

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

      : รายการและราคาส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
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*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 เหรยีญไตห้วนั/ทา่น/รา้น *** 

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 
 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

รวม 1,000 เหรยีญไตห้วนั /ทา่น/ทรปิ*** 

สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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 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 สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

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

ท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

10.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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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 นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ 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** 
 

 
 

 

 


