


ทวัรไ์ตห้วนั 
2020 Alishan Mountain Marathon 
5 วนั 4 คนื by China Airlines (CI) 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 17-21 เมษำยน 2563   

 
วนัที ่17 เมษำยน 2563 (1) กรุงเทพฯ – สนำมบนิเถำหยวน – เมอืงเจยีอี ้– หมูบ่ำ้นไมฮ้โินก ิ

– ตลำดกลำงคนืเจยีอี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
06.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  เคำนเ์ตอร ์S ประตู  8   

สำยกำรบนิ CHINA AIRLINES เจา้หนา้ที่คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุก
ท่าน 

08.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป...โดย สำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่CI838   
 (มอีำหำรและเคร ือ่งดืม่บรกิำรบนเคร ือ่งบนิ) 
13.10 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวนหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย 
 จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้น าท่านชม หมูบ่ำ้นไมฮ้โินก ิทีม่ปีระวตัศิาสตรค์วาม

เป็นมาตัง้แต่สมยัที่ไตห้วนัยงัเป็นเมืองขึน้ของไตห้วนัท าใหห้มู่บา้นแห่งนี้มีบรรยากาศแบบ
หมู่บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นดัง้เดมิและยงัมรีา้นคา้ รา้นอาหารสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลือกชม เลือกซือ้ของ
ญีปุ่่ นมากมายหลายรา้น 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ตลำดกลำงคนืเจียอี ้อสิระท่านชอ้ปป้ิงเลอืก

ชมเสือ้ผา้และของกนิพืน้เมอืงต่างๆมากมาย 
พกัที ่: ORIENT LUXURY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที ่18 เมษำยน 2563 (2)     เจยีอี ้– ชมิชำ –  อุทยำนแหง่ชำตอิำหลีซ่ำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นชำ ใหท่้านไดช้มิชาอนัขึน้ช ือ่ของไตห้วนั จากน้ันน าท่านสุ่ อุทยำน
แห่งชำตเิขำอำหลีซ่นั ในเขตเมืองเจียอี ้ซ ึง่เป็นอุทยานที่มีช ือ่เสียงทีสุ่ดของไตห้วนัที่มี
ความสวยงามอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร ในอุทยานยงัม ีทะเลสำบสองพีน่้อง ซ ึง่
เป็นทะเลสาบภายในอุทยาน มคีวามสวยงามอย่างมากเป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุดมา
รวมกนัอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ จากน้ันใหทุ้กท่านไดช้ม สวนสนพนัปี ท่านจะไดพ้บกบัสน
หลากหลายนานาพนัธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกนัไป ซ ึง่ในแต่ละตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี 
น าท่าน นั่งรถไฟโบรำณอำหลีซ่นั ซ ึง่สรา้งขึน้ในสมยัญีปุ่่ นปกครองไตห้วนัและเป็นรถไฟ
โบราณทีเ่หลอืเพยีง 3 แห่งในโลกรถไฟโบราณทีเ่หลอืเพยีง 3 แห่งในโลก 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศยั  
ค ำ่ บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 พกัที ่: RENYI LAKE HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 
 
 
 
วนัที ่19 เมษำยน 2563 (3) 2020 Alishan Mountain Marathon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่สถานทีจ่ดักจิกรรม “2020 Alishan Mt. Marathon” 
ใหท้่ำนไดเ้ลอืกเขำ้รว่มกจิกรรม โดยแบ่งเป็น 4 option  

ทุก Option รบัเหรยีญรำงวลั+ประกำศนียบตัรตอนวิง่เสรจ็ (มรีถรบั-ส่ง และบรกิำรสมัภำระ
ให)้ 



 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง (ส ำหรบันกัวิง่ระยะ 5กม./10กม./21กม.) 
  หลงัจำกสิน้สุดกจิกรรม น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั พกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ทีพ่กั 
  พกัที ่: RENYI LAKE HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 
 
วนัที ่20 เมษำยน 2563 (4) รถไฟควำมเรว็สูงเขำ้สู่เมอืงไทเป – อนุสรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค 

– รำ้นสรอ้ยสุขภำพ – รำ้นพำยสบัปะรด – ซเีหมนิตงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนนั่งรถไฟควำมเรว็สูงเขำ้สู่เมอืงไทเป 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

น าทุกท่านชม อนุสรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีง
ไคเช็ค ท่านสามารถชมชวีประวตัิและรูปภาพประวตัิศาสตรส์ าคญัที่หาดูไดย้ากภายใน
อนุสรณส์ถาน โดยภายในจะมรูีปป้ันท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธิบดเีจยีงไคเชค็ในท่าน่ัง
ขนาดใหญ่ทีม่ีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพง
ดา้นในหลงัจะมขีอ้ความปรชัญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม 
ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัิ
ของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ อกีทัง้ทัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ิง่ของเคร ือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย 
และอกีหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมทีแ่ห่งนี้คอื พิธเีปลี่ยนเวรทหาร ซ ึง่จะมทุีกๆ ตน้ช ัว่โมง 
ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

โปรแกรม Full Marathon Half 
Marathon 

Mini 
Marathon 

เดนิ-วิง่ ระยะส ัน้ 

ระยะทำง 42 km. 21 km. 10 km. 5 km. 

เวลำเร ิม่วิง่ 19 เม.ย 63 
05.30 น. 

19 เม.ย 63 
05.45 น. 

19 เม.ย 63 
06.00 น. 

19 เม.ย 63 
06.15 น. 

สถำนทีเ่ร ิม่ตน้ ลำนจอดรถดำ้นนอก (ถดัจำกสถำนีจงโหยวอำลซีำนสถำนีใหม)่ 

ระยะเวลำ 5.5 ชัว่โมง - 

เวลำนดัหมำย 05.00 น. 

ผูเ้ขำ้รว่ม ผูท้ีอ่ำยุมำกกวำ่ 18 ปีขึน้ไป 
และต ำ่กวำ่ 70 ปี 

 
- 

หมำยเหตุ ผูส้มคัร Full Marathon 42 km. ตอ้งเป็นผูท้ีเ่คยเขำ้รว่มกำรวิง่ฟูล
มำรำธอนมำกอ่นและผูท้ีฝึ่กฝนรำ่งกำยเป็นประจ ำ 

 



น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นสรอ้ยสุขภำพเจอรม์ำเน่ียม ที่เป็นเคร ือ่งประดบัเพื่อสุขภาพ มทีัง้
แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคุีณสมบตัใินการป้องกนัรงัส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดใน
รา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร ือ่งประดบัล า้ค่าของชาวไตห้วนั
ตัง้แต่โบราณ 
จากน้ันน าท่านสู่ รำ้นพำยสบัปะรด อิสระเลอืกชมิเลอืกชอ็ปป้ิงขนมของฝากทีข่ึน้ช ือ่ของ
ไตห้วนั ไม่ว่าจะเป็นพายเคก้สบัปะรด ทอฟฟ่ีนมรสเลศิ ขนมโมจสิูตรดัง้เดมิไตห้วนั ขนมพระ
อาทติย ์ฯลฯ   

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Le Palais มชิลนิสตำร ์3 ดำว 
 หลงัอาหารค ่าน าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ (สยามสแควแ์ห่งไทเป) อสิระท่านช ้

อปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟช ัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 
 พกัที ่: RIVER VIEW Hotel หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 
 
วนัที ่21 เมษำยน 2563 (5) วดัหลงซำน – สนำมบนิเถำหยวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านไปกราบไหวข้อพร พระโพธิสตัวก์วนอิมที่ วดัหลงซำน เป็นวดัศกัดิส์ิทธิเ์ก่าแก่
โบราณอายุ 260 ปี สรา้งตัง้แต่สมยัราชวงศช์งิ ในแต่ละวนัจะมผูีค้นมากราบไหวแ้ละสวดมนต ์
กนัเป็นจ านวนมาก วดันีถู้กบูรณะมาแลว้หลายคร ัง้จากความเสยีหายทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหว
และทีห่นักทีสุ่ดคอืชว่งสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ซ ึง่วดันีเ้สยีหายทัง้หมดแต่เกดิสิง่อศัจรรยค์อืองค ์
พระโพธสิตัวก์วนอมิกลบัไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นิดเดยีว  นอกจากนีย้งัมเีทพเจา้ของลทัธิ
เต๋าอีกหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร เช่น เทพเจา้แม่ทับทิม  เทพบุ่นเชยีง (เทพแห่ง
การศกึษา) และเทพกวนอูแต่เทพยอดฮิตของหนุ่มสาวคงเป็นเทพเฒ่าจนัทรา ซ ึง่เป็นเทพควิ
ปิดของชาวจีน โดยเชือ่กนัว่าท่านใชด้า้ยแดงผูกหนุ่มสาวใหเ้ป็นลิขิตของกนัและกนั ใคร
อยากขอพรเร ือ่งเนือ้คู่ตอ้งมาขอกบัเทพองคนี์เ้ลย 
ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิเถำหยวนเพือ่เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ 

13.55 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่CI835  
  (มอีำหำรและเคร ือ่งดืม่บรกิำรบนเคร ือ่งบนิ) 
16.45 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ..โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

*** หมายเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรายการไดต้ามความเหมาะสม และราคานีบ้รษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบนิหากมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากสายการบนิ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ รำคำส ำหรบัเดก็ ทีม่อีำยุต ่ำกวำ่ 12 ปี กรุณำสอบถำมเขำ้มำทีบ่รษิทั 
หำกท่ำนทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ)  
 กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กคร ัง้กอ่นท ำกำรออกต ัว๋ 

เน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ  
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ชบ้รกิำร *** 

 
 
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิเดนิทางไป – กลบั พรอ้มภาษสีนามบนิ และค่าประกนัภยัการบนิ 
 ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 คนืทีร่ะบุตามโปรแกรม  
 ค่าพาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
 ค่าอาหาร และเคร ือ่งดืม่ทุกมือ้ดงัระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
 คำ่สมคัรวิง่มำรำธอนตำมระยะทำงทีร่ำยกำรระบุ 
 ค่าระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 
 ค่ามคัคุเทศกม์อือาชพี และหวัหนา้ทวัร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุระหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 / 500,000 บำท 
 *ทัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ * 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัตัง้แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2020  
ยกเวน้วซีา่ส าหรบัคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้ม่เกนิ 14วนั 
พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไม่แน่กรณุาสอบถามตวัแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
อตัรำนีไ้มร่วม 
 คำ่วซีำ่ ท่ำนละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เดีย่ว เชน่พำสขำ้รำชกำร) 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % และภาษทุีกชนิด 
 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 150 TWD/วนั/คน (ลูกคำ้) (=750 TWD/คน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ  อาทเิชน่ ค่าอาหาร และเคร ือ่งดืม่ส ัง่พเิศษ ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งพกั  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 
Option ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ท่ำน 
ผูต้ดิตำม 
(ไมร่ว่มวิง่) 

กลุ่มเดนิ-วิง่ระยะส ัน้ 

5Km 
36,100.- 35,300.- 

Mini Marathon 
10Km 

36,100.- 35,300.- 
Half Marathon 

21Km 
36,500.- 35,300.- 

Full Marathon 
42Km 

36,900.- 35,300.- 
พกัท่ำนเดยีว จำ่ยเพิม่ 4,900.- 



เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  15,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 
 

 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด   

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35 วันขึน้ไป ของสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในสว่นของคา่มดัจ า      

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 

หมำยเหตุ 
* บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
* บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ   
ควบคุมของทางบรษิทัฯหรอื ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ยการสูญหาย ความล่าชา้หรอืจากอุบตัเิหตุ
ตา่งๆ 
* หากทา่นถอนตวักอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่า่นได ้
ช าระ ไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
* บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรอืเอกสาร 
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเคร ือ่งบินและภาษีสนามบนิในปัจจุบนั ซ ึง่หากมีการปรบัราคาสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสิทธิท์ีจ่ะปรบั
ราคาขึน้ตามจรงิ 
* กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษิทัขนส่งหรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ
ไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 
* มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 
* หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ ัง้นี ้ทางบรษิทัฯจะจดัหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจดัหานี ้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 


