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บนิตรง !! เชยีงใหม ่
ไตห้วนั ไทเป อาหลซีนั 6 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ดืม่ด า่ธรรมชาตทิีส่วนสนพนัปี ในอทุยานอาหลีซ่นั 

• 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 ่06-11 ธ.ค. 61 25,900.- 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน–ไทเป-แชน่ ้าแรใ่นหอ้งพัก X X O 
THE LOFT SEASIDE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 
อทุยานเยห๋ลิว่-หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ชัน้ 

89) -อนุสรณ์ซนุยดัเซน็-คอสเมตคิ-รา้นพายสบัปะรด-ซเีหมนิตงิ 
O O X 

ASIA PACIFIC HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค- Germanium shop-ไถ

จง-ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 
O O O 

MOVING STAR HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ไถจง-เจยีอี-้อทุยานอาหลีซ่นั-น่ังรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี-ชมิ

ชาอูห่ลง 
O O X 

ROYAL CHIAYI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เจยีอี-้ไทเป-ตลาดปลา-อทุยานแหง่ชาตหิยางหมงิซาน-ตลาดซือ่

หลนิไนทม์ารเ์ก็ต   
O O X 

WELL GARDEN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่               X X X  

  

 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 22,900.- 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน–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) 

16.45 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่
ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป 

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-คอสเม

ตคิ-รา้นพายสบัปะรด-ซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะ
พืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง
ลักษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดัง
ไปทั่วโลก น าทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินทา่นจะไดเ้ห็น
เสน้ทางรถไฟแหง่แรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ี
ชือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่แตใ่นยคุ
ปัจจบุนันีท้ีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบ
พืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกนังา่ยๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ีย่งัมโีลเกชัน่ความสวยงามและ

http://bit.ly/2NMk5YE
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โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์นูแอนิ
เมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทัว่โลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ
หมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึง่
ของไตห้วัน *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็น
รถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่
ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***     

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจบุนัถอืวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไมม่รีปู
คูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่งึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้น
วศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีเ้ป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นัก
กวา่ 660 ตันทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียงัเคยสงู
ทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุ
ในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) น าทา่นเดนิทางสูอ่นสุรณ์สถาน ดร.ซุนยดัเซ็น ถอืวา่ทา่น
เป็นบดิาของชาตแิละสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1972 เพือ่สดดุ ีร าลกึและเทดิทนูทา่นซนุยดัเซน็ น าทา่นแวะชม รา้น
เครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่น
สามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้หลังจากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืวา่
เป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ าชาตเิลยกว็า่ได ้แนะน าใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแกค่น
ทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

เย็น 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยกว็า่ได ้หาก
เปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมี
หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ีไ่มไ่ด ้
มแีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดยีว ยงัมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าวา่พลาด
ไมไ่ดก้บัเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก ASIA PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  
วดัหลงซาน-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค- Germanium shop-ไถจง 

ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมวดัหลงซาน ถอืเป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วันแบบ 
ดัง้เดมิ สรา้งขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถงึจติใจทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยความศรัทธาในศาสนาของชาววา่นหวั 
วัดแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรปูแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีตงดงาม น าทา่นชม อนสุรณ์สถาน
เจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จ
ในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคญัคอืหอ้ง
แกลลอรีร่ปูภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรปูภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอื
มาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีคร่ปูภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแต่
ยงัมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ าต าแหน่งทีจั่ดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชม
เลอืกถา่ยรปูพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่เหลา่นี ้และอกีหนึง่สว่นทีส่ าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 
จัดแสดงรปูปัน้ขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่น
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เวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (พเิศษ...เมนเูส ีย่วหลงเปา)  

 น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่
กอ้นธาตเุจอมาเนีย่ม ทีม่คีณุสมบตั ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด 
รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอญัมณีล ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไถ
จง น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลาย
ประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้
ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วนัเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ 
แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงก็ไมต่อ้งกลวัเบือ่เพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดทีร่วบรวม
อาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4:  ไถจง-เจยีอี-้อทุยานอาหลีซ่นั-น ัง่รถไฟโบราณชมป่าสนพนัปี-ชมิชาอูห่ลง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากน ัน้เดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้ทีม่อีทุยานอาหลีซ่นั 1 ในอทุยานแหง่ชาตขิองไตห้วนั 
**ส าหรบัทา่นทีเ่มารถ แนะน าใหท้านยาแกเ้มาในชว่งกอ่นขึน้อทุยานอาหลีซ่นั ** 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพันปีและสถานที่
ทอ่งเทีย่วธรรมชาตสิ าคญัตา่งๆ ภายในอทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะ
บานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4  เทา่นัน้  น าทา่นเดนิชมดืม่ด า่กบัธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าหลีซ่นัโดย
ตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่
เป็นอทุยานทีย่งัมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก หลังจากนัน้น าทา่นชมิชาอูห่ลงตน้ต าหรบัยอดนยิมส าหรับคนรัก
สขุภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก ROYAL CHIAYI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5:  เจยีอี-้ไทเป-ตลาดปลา-อทุยานแหง่ชาตหิยางหมงิซาน-ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น) 

 น าทา่นสู ่ตลาดปลาไทเป หรอื Addiction Aquatic Development [ Taipei Fish Market ] บรรยากาศ
ตลาดอาหารทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญีป่นุแตไ่มต่อ้งไปถงึญีปุ่่ น ทา่นจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหาร
ทะเลแบบสด ๆ และมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกชม เลอืกชมิบางททีา่นอาจจะอดใจไมไ่หวจนซือ้ตดิไมต้ดิ
มอืเผือ่เป็นอาหารมือ้เย็นของทา่นได ้น าทา่นสูอ่ทุยานแหง่ชาตหิยางหมงิซาน เป็นสวนธรรมชาตทิี่
สวยงามทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาไฟและน ้าพรุอ้น ทัง้ยงัเป็นทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วและชาวไตห้วัน
ดว้ย น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเป ในดา้นอาหาร
ทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตลท์อ้งถิน่เลย
ทเีดยีว และยงัมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก WELL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6:  สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่               

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

07.25 น. 
อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่เชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเทีย่วบนิที ่BR257 

(มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

10.25 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : บนิตรง !! เชยีงใหม ่ไตห้วนั ไทเป อาลซีนั 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 ่06-11 ธ.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,500.- 15,800.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] สอบถามเจา้หนา้ที ่*** 

 

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 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก
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คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

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

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่ง

การเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 1200 NTD/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วันมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิาร

ยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาล

บังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 1.การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคา, รปูแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 3.การช าระคา่บรกิาร 
  3.1 มัดจ าทีล่ะ 10,000 บาท  
  3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 4.การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
  4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย จ านวนเงนิยอดมัดจ า 
  4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่
ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

      5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัด
หยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ
เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ
ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

 7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 8.กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วัน
กอ่นการเดนิทาง  

 9.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้    
**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจ

คนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทาง

มัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


