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รหัสโปรแกรม : 12642 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

 ไฮไลท.์... 3 อทุยานชือ่ดงัของไตห้วนั เทีย่ว
พรอ้มกนั .... ในราคาสบายกระเป๋า 

 อลงัการอทุยานภเูขาหนิออ่น  ..  อทุยานทาโรโกะ 
เมอืงฮวัเหลยีน 

 ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... 
 ชมความงามธรรมชาตทิีอ่ทุยานเยห๋ลิว่ 

 ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
 อาบน า้แรบ่รรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกัแบบ

สว่นตวั  
 สายการบนิ EVA สายการบนิระดบั 5 ดาว

มาตรฐานโลก น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก. 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ

วนัที ่2 ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15-

06.50 น.  - วดัจงไถถ่าน เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอื

ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่

– เมอืงเจยีอี ้

วนัที ่3 อุทยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี - น ัง่รถไฟ

โบราณอาหลีซ่นั –  

ชมิชาอูห่ลง -  เมอืงไถจง – ฝงเจีย่ไนท ์

วนัที ่4 เดนิทางไทเป - Germanium Power- วดัหลง

ซาน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ - น ัง่

รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน - เขา้ทีพ่กั 

วนัที ่5 อุทยานทาโรโกะ-น ัง่รถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิง

เคก้พายสบัปะรด - รา้นคอสเมตคิ – ตกึไทเป 101 ไม่

รวมชมววิช ัน้ 89 – อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั  

วนัที ่6 หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานเยห๋ลิว่ – DUTY FEE – ซือ่

หลนิไนท ์-ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพ 

(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ BR205 21.10-00.05 น. 

ไตห้วนั จดัเต็ม  
3 อทุยาน 6 วนั 4 คนื 

สายการบนิ EVA(BR)  
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่01-06, 24-29 ม.ิย. 62    ราคา 25,900 บาท 

 

วนัที ่1:  วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.30 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวมน ้าหนัก
กระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

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

 

วนัที ่2:  
ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15-06.50 -หนานโถว-วดัจงไถถ่าน – 

วดัเหวนิหวู ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - เมอืงเจยีอี ้

02.15 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206   

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

06.50 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นได ้

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบปิคนคิบนรถ (แฮม

เบอเกอร+์เครือ่งดืม่) 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไตห้วัน ที่ไม่มี

ทางออกสูท่ะเล ซึง่เป็นจุดศูนยก์ลางของไตห้วัน หรอืเรยีกว่าสะดอืของเกาะไตห้วันก็ได ้น าท่าน

นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัดแห่งนี้เป็นวัดที่

กอ่สรา้งขึน้จากพลังแรงศรัทธาเลือ่มใสของเหลา่ศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีร่ว่มกนับรจิาค รว่มลง

แรงลงใจใหก้บัพทุธศาสนา ทัง้ยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและ

ไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีท่ันสมยัทีส่ดุแหง่หนึง่ในไตห้วัน    จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเห

วนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และเทพ

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,200 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความ

รักทีว่ัดหลงซานไทเป วัดนีถ้อืวา่เป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบ

ทกุความปรารถนาทีว่ัดนี ้ส ิง่ทีน่่าสนใจยงัไมห่มดแคน่ีย้งัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มี

มลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลัง ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กีดว้ย    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมอืง  

 

น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่

ทีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบ

แหง่นีจ้ะมรีปูรา่งครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกันอยูแ่ละ

ยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีมีังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด

ของไตห้วัน   น าท่านน่ังเรอืยอรช์แบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ

แหง่นี ้จากนัน้น าทา่นสู ่วัดพระถังซมัจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจาก

ชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของ

ทะเลสาบสรุยินั จันทรา น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงเจยีอี ้เมอืงคอ่นไปทางใตข้องไตห้วัน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมอืง  

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  RENYI LAKE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  
อทุยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี - น ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั – ชมิชาอูห่ลง –  
เดนิทางเมอืงไถจง – ฝงเจีย่ไนท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขึน้สู่ อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ทีม่คีวามสูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 2,200 เมตร 
(ใชเ้วลาน่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางทีว่ ิง่ขึน้เขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มววิ
ภเูขาสูงเรยีงรายกันไต่ตัวกันสลับกับกอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สู่อทุยาน
อาหลีซ่นั เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน น าท่านเดนิชมป่าสน
พันปีเป็นลักษณะทางเดนิขึน้ลงไล่ระดับแบบขัน้บันไดสลับทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปี
ลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแหง่นีม้อีายมุากกวา่ 100 ปี ทา่นจะถา่ยรปูรอบๆพรอ้มกบัเดนิชวิกบั
อากาศเย็นสบายสูดโอโซนไดอ้ย่างเต็มที่ จากนัน้ น าท่านน่ังรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสาย
อาลซีันที่ญีปุ่่ นมกีารสรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1912 ในสมัยทีย่ังปกครองไตห้วัน เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทาง
ล าเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลีซ่นัลงมายังพืน้ทีด่า้นล่าง เสน้ทางรถไฟสายนี้สงูเป็นอันดับที ่13 
ของโลก และสงูเป็นอนัดับ 2 ของเอเชยี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนอาหลีซ่นั) 

 

ระหวา่งทางน าทา่นแวะ ชมิชาอหูลง ขนานแทจ้ากยอดเขาอาหลีซ่นั ซึง่มชีาหลายประเภทใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากได ้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง  เมอืงใหญท่างภาคกลางของไตห้วัน น า

ท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสนิคา้

หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น 

รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 

100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงก็ไมต่อ้งกลัว

เบือ่เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเล่นหรอืทานจรงิจังแหล่ง

ใหญท่ีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

         น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่4:  
เดนิทางไทเป - Germanium Power - วดัหลงซาน – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
– ซเีหมนิตงิ - น ัง่รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน - เขา้ทีพ่กั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้
ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอืเพือ่สขุภาพ ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่คีุณสมบัต ิ
ท าใหเ้ลือดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 
ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอญัมณีล ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก จากนัน้น าท่านสู ่วดัหลงซานซือ่ 
เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถอืไดว้่าเป็นวัดพุทธทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในไตห้วันก็ว่าได ้
ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีต  ท่านจะไดเ้ห็น
ลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจา้ทีไ่ดส้รา้งไวอ้ยา่งวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน  
ในแตล่ะวันก็จะมพีทุธศาสนกิชนจากทั่วทกุมมุโลกมาเคารพสักการะไมข่าดสายและ ส าหรับท่าน
ทีต่อ้งการขอพรเรือ่งความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ีน่ี่กับองคเ์ทพเจา้แห่งความรัก
หรอื ”เฒา่จันทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึคู่แท ้มชีือ่เสยีงโด่ง
ดังมากของไตห้วัน  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ... เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 

 น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร 

ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส าคัญคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีต

ประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของท่าน

เจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีคร่ปูภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแต่ยังมี

ขา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจ าต าแหน่งทีจั่ดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้่านได ้

เลอืกชมเลอืกถา่ยรปูพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่เหล่านี้ และอกีหนึง่สว่นที่

ส าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและใน

ทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดตี่อท่าน

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีสุ่ด

ของไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับ

เกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ต่าง 

ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีน่ี่ไม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหาร

เยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อน

สเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง      

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ !! พระกระโดดก าแพง  

 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮวัเหลยีน โดยการน่ังรถไฟดว่น TRA (Taiwan Railways) 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  LEA LEA GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่5:  
อทุยานทาโรโกะ-น ัง่รถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด - รา้นคอสเม

ตคิ ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ัน้ 89 – อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สู ่อทุยานทาโรโกะ ซึง่เป็นอทุยานทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของอทุยานแหง่ชาตทิัง้หมด
ของไตห้วัน  ทีม่อีาณาเขตครอบคลุมพืน้ทีส่ามเมอืง ไดแ้ก ่ฮัวเหลยีน หนานโถว และไถจง เป็น
ลักษณะถนนทีต่ัดลัดเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้ผาและหุบเขาหนิออ่น ทีน่ี่ถอืว่าเป็นสถานที่
เทีย่วทีท่า่นตอ้งมาเห็นดว้ยตัวทา่นเองเพราะหากทา่นดเูพยีงรปูจากรปูถา่ย ทา่นจะไมเ่ห็นถงึความ
อลังการและยิง่ใหญข่องอทุยานทาโรโกะไดเ้ลย ยิง่ท่านไดช้มววิทีน่ี่แบบมมุ bird eye view 360 
องศา ทา่นถงึจะเก็บไดค้รบทกุความรูส้กึของการมาเยอืนอทุยานทาโรโกะ                           
*** หมายเหต ุหากอุทยานปิดเนือ่งจากเกดิภยัธรรมชาต ิ หรอืประเมนิสถานการณ์แลว้
ไม่ปลอดภยัทางบรษิทัทวัรจ์ะเปลี่ยนเสน้ทางในการเที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ โดย
ค านงึถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั ***   
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 เดนิทางกลับสูไ่ทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) ถงึไทเปน าท่านเลอืก
ซือ้ของฝาก ที่ รา้นพายสบัปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรียบเสมอืนขนม
ประจ าชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะน าใหท้่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพาย
สับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนัน้ท่านแวะชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC 
SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของ
ฝากแกค่นทางบา้นได ้ใหท้า่นได ้  
น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถือว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมา
ไตห้วันแลว้ไมม่รีปูคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไมถ่งึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี้
แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร 
ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ยการ
สัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียงัเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความ
เป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีช่มววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD)  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

       น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
*** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทางดว้ยการแชน่ า้แร ่

แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั *** 

 
 

วนัที ่6:  

หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – DUTY FEE – ซือ่หลนิไนท ์-ไตห้วนั 

(สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ BR205 21.10-00.05 

น. 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยั
กษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่แตใ่นยคุปัจจบุนันี้
ทีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบ
พืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีี่ย์
เกาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์ูนแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  
ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการต์ูนเรื่องนี้และกลายเป็น
สถานที่เที่ยวยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึ่งของไตห้วัน *** หมายเหต ุ
หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็น
รถเมลแ์บบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคน
ทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน ัง่รถเมลข์องไตห้วนั ***   น าท่านเดนิทางสู ่อุทยาน
แหง่ชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื้นที่เป็น
แหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง
ลักษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มี
ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... เมนอูาหารทะเลเยห๋ลิว่ 

 จากนัน้น าท่านช็อปป้ิงสนิคา้ที ่DUTY FREE  ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 

ในราคาโปรโมชั่นที่จะท าใหท้่านไดส้่วนลดมากมาย สนิคา้แนะน า ! เซ็ทชุดน ้าหอมแบบ 

EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ีห่อ้ตา่ง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและทีส่ าคญัทา่นไดข้องแทแ้น่นอน

หากทา่นเลอืกซือ้ในดวิตีฟ้รแีละราคาถูกกว่าเมอืงไทยแน่นอน .. คอนเฟิรม์ ! จากนัน้น าท่านช ้

อปป้ิง ตลาดซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดที่มี่ช ือ่เสียงที่สุดของไทเป ในดา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตล์

ทอ้งถิน่เลยทเีดยีว และยงัมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่าง ๆ ทีใ่ห ้



   
   
   

                                                                                                                                                            QE1TPE-BR002     หนา้ 6 จาก 9 
 
 

ไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค า่ 
อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

21.10 น. 
อ าลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดย
เทีย่วบนิที ่BR205  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

00.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

โปรแกรม : ไตห้วนั จดัเต็ม 3 อทุยาน 6 วนั 4 คนื 

สายการบนิ EVA(BR) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

01-06 ม.ิย. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 17,900 6,500 

24-29 ม.ิย. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 17,900 6,500 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น*** 

***ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ** 45 วนั ส าหรบัสงกรานต ์** 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

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  
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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 1,200 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%  

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

**ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
 

 

          


