
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ั น 4 แถว R ประตู 8 สายการบนิ EVA AIR มี

เจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารเรื�องกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรที�นั�งบนเครื�องบนิ 
 

วนัที-สอง สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ –   เมอืงเจยีอี  

 
02.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ สายการบนิ EVA AIR เที-ยวบนิที- BR206 (มบีรกิาร

อาหารและเครื-องดื-มบนเครื-อง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั-วโมง)  
 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลี-ยนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ั น โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ที-อกีคร ั ง) ** 

 
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาที�ประเทศไตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) หลังจากผ่าน

ขั 1นตอนศลุกากรแลว้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึ�ง เมอืงหนานโถว ถอืได ้
วา่เป็นมณฑลที�ใหญ่ที�สดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตั 1งชื�อเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แห่ง
ไตห้วนั) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวอกีจุดหนึ�งที�เป็น
ที�นิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี1จะมจีุดสําคัญที�ท่องเที�ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี1มคีวามยาวถงึ 33 
กโิลเมตร นําท่านลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจัHงที� 
วดัพระถงัซมัจ ัQง ที�อนัเชญิมาจากชมพทูวปี  

 กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

หากมาไตห้วันอกีเมนูที�ไมแ่นะนําไมไ่ด ้นั�นคอื ไขต่ม้ใบชา เมื�อ
มาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาที�รา้นอาม่าที�ถอืวา่เป็นเจา้แรกและ
เจา้เดยีวที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของอาม่าทําให ้
ไขต่ม้ใบชามกีลิ�นหอมจากสมุนไพรต่างๆ สําหรับรสชาดนั1นจะมรีสเค็ม
ทานเพลนิ ยิ�งทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสุรยิัน จันทรา
แลว้นั1น ยิ�งทําใหฟิ้นแน่นอน  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิ-น (2) 
บา่ย  เยี�ยมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ (Formosan Aboriginal Culture) หนึ-งจดุไฮไลทข์องไตห้วนั ที-รวม

ความหลากหลายสสีนัไวใ้นที-เดยีว หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ต ั งอยูเ่มอืงหน่านโถว ซงึหมูบ่า้นแหง่เป็น
สถานที-ท ี-จดัแสดงวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวพื นเมอืงแบบด ั งเดมิ เชน่ การเตน้รําแบบพื1นเมอืงดั 1งเดมิ การ
รอ้งรําทําเพลง และการ จําลองพธิกีารแตง่งานแบบพื1นเมอืงดั 1งเดมิ อกีทั 1งยังมหีมูบ่า้นจําลองของแตล่ะชนเผ่า รวมถงึ
ให ้ท่านไดเ้ลอืกซื1อของที�ระลกึ ณ รา้นขายของที�ระลกึของแตล่ะชนเผ่า นอกจากนั1น ณ ที�แหง่นี1ยังม ีสวนพฤกษชาติ
ใหท้า่นไดรั้บชมความสวยงามของธรรมชาต ิซึ�งในชว่งมนีาคมของทกุปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอกลาเวนเดอร ์และสวน
สนุกใหท้า่นไดส้นุกสนานครื1นเครง (ไมร่วมคา่เครื�องเลน่)  

 
(ชว่งประมาณปลายเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลงัเบง่บาน ทั 1งนี1
ข ึ1นอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 350 NTD  

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่าน นั�งกระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของหมู่บา้นวัฒนธรรม 9 ชน
เผา่ และความสวยงามของทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา 
 
หลังจากนั1นนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี  (Chiayi) เมอืงที�ถกูลอ้มรอบไปดว้ย
ภเูขาและทะเล เจยีอี1เป็เมอืงที�มแีหลง่ธรรมชาตทิี�มชี ื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลกถงึ 
3 อทุยาน ซึ�งทั 1ง 3 อทุยานนั1นมทีัศยนียภาพที�โดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกัน
ไป “จากภเูขาสูท่ี�ราบ จากที�ราบสูว่วิทะเล”  

คํ-า   บรกิารอาหารคํ-า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (3) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี-พกั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที-สาม เจยีอี  – รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – ไทจง – ฟงเจี-ยไนทม์ารเ์ก็ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไร่
ชาอาลซีานที�มชี ื�อเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญอ่ันสวยงาม จากนั1นพาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที� รา้นชา (Tea Shop) 
ชาที�ข ึ1นชื�อที�สดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพัน
เมตรจากระดบันํ1าทะเล และเป็นของฝากที�คนไทยนยิมซื1อกลบัเป็นของฝาก เดนิทางตอ่สูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลซีาน (5) 
หลงัอาหารกลางวันนําทา่นชมจุดทอ่งเที�ยวสําคญัตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึ�งเป็นอทุยานที�มคีวามสวยงาม และ
มชีื�อเสยีงที�สดุของไตห้วนั อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอทุยานที�มสีวยงาม 
มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีื�อเสยีงที�สดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดื�มดํ�ากบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิ[สทิธิ[
อาลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกบักบัตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และ
ตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอกซากุระที�จะบานสะพรั�ง
พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ  

 
 (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบ่งบาน ทั 1งนี1
ข ึ1นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250 NTD  

 

 
 

จากนั1น นําทา่นน ั-งรถไฟโบราณ เพื-อชมววิธรรมชาตสิองฝั-งขา้งทาง โดยรถไฟสายนี1ถกูสรา้งขึ1นโดยชาวญี�ปุ่ นเพื�อ
ใชใ้นการลําเลยีงตน้ไมแ้ละเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงที�ใหญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืง
ที�เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นําท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ 
ฟงเจี-ย ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตั 1งอยู่ที�เมอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจี�ย โดยตลาด



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

แหง่นี ถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืที-ใหญท่ี-สดุในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปปิ งกนัอยา่งจใุจ 
ไมว่า่จะเป็น เสื อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื-องสําอางค ์อกีท ั งอาหารทอ้งถิ-น หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street 
Food มากมายที-ดงึดดูนกัทอ่งเที-ยวใหเ้ขา้มาชมิ ลิ1มรสของความอรอ่ย และที�สําคญัและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี1นั 1น
มสีนิคา้แบรนดท์ี�มักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุๆ อย่างเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที�สดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมาก
ที�สดุในไตห้วนั 
 

 

มาฟงเจี�ย ไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วม
รองเทา้แบรนดต์า่งๆ เชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse เป็น
ตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอืไดว้่ามรีาคาที�ถูกกว่าเมื�อเทยีบกับรุ่นนั1นๆ ใน
ไทย  

 

คํ-า  อสิระอาหารคํ-า ณ ตลาดฟงเจี-ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่ ี-พกั... SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ั นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ  าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึ-งการแช่นํ  าแรเ่ชื-อวา่ถา้ได้
แชนํ่  าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ น 
 

วนัที-ส ี- ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – นํ  าพุรอ้นเป่ยโถว – วดัหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจยีงไค
เช็ค – ซเีหมนิตงิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั1นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน 
ทั 1งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 
ลา้นคน นําท่านเลอืกซื1อของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนม
พายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนั1นนําท่านแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Shop) ที�
เป็นเครื�องประดับเพื�อสขุภาพ มทีั 1งแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของ
เลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทั 1งมชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครื�องประดบัลํ1าคา่ของชาวไตห้วนัตั 1งแตโ่บราณ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสี-ยวหลงเปา (7) 
ยา่น เมอืงซนิเป่ยโถว เป็นยา่นที�มชี ื�อเสยีงดา้นบอ่นํ1าพรุอ้นของไตห้วนั เมอืงซนิเป่ยโถวเพิ�งถกูสรา้งขึ1นในยคุที�ไตห้วนั
ตกอยู่ภายในใตอ้าณานคิมของญี�ปุ่ นเท่านั1น ประมาณปีค.ศ. 1900 ทําใหใ้นเมอืงนี1จะมบีรรยากาศของความเป็นญี�ปุ่ น
หลงเหลอือยูม่ากมาย นําทา่นชม นํ  าพรุอ้นเป่ยโถว บอ่นํ1ารอ้นแหง่นี1เป็นนํ1าพรุอ้นจากแหลง่ธรรมชาต ิเป็นยา่นที�เงยีบ
สงบเต็มไปดว้ยธรรมชาต ินํ1าพรุอ้นแหง่นี1ไมส่ามารถแชไ่ด ้เพราะมอีณุภมูสิงูถงึ 80-100 องศาเซลเซยีส 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

นําทุกท่านไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดที�เกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงของคนไตห้วัน วัดแห่งนี1มอีายุ
ราวๆ เกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรื-องการงาน การเรยีน ที-สําคญัเรื-องความรกั เชื-อกนัวา่ใครที-ไมป่ระสบ
ความสาํเร็จเรื-องความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒา่จนัทรา ที-วดัแหง่นี  แลว้ความรกัจะกลบัมาดขี ึ น 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั1นนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที�สรา้งขึ1นเพื�อรําลกึถงึอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึ�งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื1นที�ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร   

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์าํคญัที-หาดไูดย้ากภายในอนสุรณ์สถาน โดยภายในจะมี
รปูปั นทําจากทองสมัฤทธิvประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ั-งขนาดใหญท่ี-มใีบหนา้ยิ มแยม้ และจะมทีหารยาม
ยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และที�กําแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 
คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนที-ช ั นลา่งของอนสุรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิอง
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ั งท ั งยงัมกีารจดัโชวส์ ิ-งของเครื-องใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึ-งพเิศษ
หากใครไดม้าเยี-ยมที-แหง่นี คอื พธิเีปลี-ยนเวรทหาร ซึ-งจะมทีกุๆตน้ช ั-วโมง ต ั งแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุ
วนั  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั1นนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตั 1งอยูใ่นเมอืงไทเป ที-แหง่นี เปรยีบเสมอืน สยามแสควร์
ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ั-นที-ทนัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟช ั-น เสื อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื-องสาํอางค ์หรอืของ กิ}ฟชอ้ปมากมายที-มใีหอ้พัเดทแฟช ั-นเรื-อยๆ ไม่
ว่าจะเป็นของที�มแีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทั 1งสนิคา้มแีบรนดข์องทนีี1ยังถอืไดว้่ามรีาคาที�ถูกเหมาะสําหรับนักชอ้ป
มากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิ1งกนัอยา่งจใุจ 

 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึ1นชื�ออกีหนึ�งอย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลิ�นเหม็น
แตอ่ร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสที�กนิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มันเขา้กันดี
อยา่งลงตวั  

 

 

 
คํ-า  อสิระอาหารคํ-า ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่ ี-พกั... FUHSIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที-หา้ ถนนโบราณจิ-วเฟิ- น – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิ-ว – รา้นคอสเมตกิ – ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 –  สนามบนิเถา
หยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิ-วเฟิ- น (Jiufen Old Street) ที�ตั 1งอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิ�วเฟิ�น ปัจจุบันเป็น
สถานที�ทอ่งเที�ยวที�เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ี-มชีื-อเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ั งเดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชื-นชมววิทวิทศัน ์รวมท ั งเลอืกชมิและซื อชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 

 

แนะนําของอร่อย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วันจะ
ชิ1นใหญก่วา่และเนื1อหนบึกวา่มากครับ แตล่ะสก็ีคนละรสและมคีวามหนบึไม่
เท่ากันครับ สว่นนํ1าเชื�อมจะเป็นนํ1าถั�วเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถสั�งไดท้ั 1ง
แบบรอ้นและเย็น  

 

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูฟีู้ ด (9) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั1นนําทา่นเที�ยวชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ล ิ-ว (Yue Liu National Park) อทุยานแหง่นี1ตั 1งอยูท่างสว่นเหนอืสดุ
ของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื1นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํ าทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขด
หนิงอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตื-นตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึ-งมชีื-อเสยีงโดง่ดงัไปท ั-ว
โลก 
 

 
 

หลงัจากนั1นนําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ที�มเีครื�องสําอางรวมถงึพวกยา / นํ1ามัน / ยานวดที�ข ึ1นชื�อ
ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที� จากนั1นนําท่านไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้่านได ้

ถ่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึที�มคีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) 
ซึ�งมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึ�งดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที�รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิ
เ ช่ น  ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, GUCCIM, 

GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, 
OMEGA, PANERAI, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้  

กรณีที�ทา่นตอ้งการขึ1นตกึไทเป 101 ชมววิชั 1น 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที�ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตัHวขึ1น
ตกึไทเป 101 ชั 1น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.45 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ EVA AIR เที-ยวบนิที- BR205 

 (มบีรกิารอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-อง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั-วโมง)  
23.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลี-ยนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ั น โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ที-อกีคร ั ง) ** 

 
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
 

ในกรณีที-ตอ้งออกต ัQวภายใน เครื-องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทาํการออกต ัQวโดยสาร กรณุาสอบถามที-เจา้หนา้ที-ทกุคร ั ง 
เนื-องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี-ยนเที-ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ั น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั งส ิ น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที-ใชบ้รกิาร 

 
ขอสงวนสทิธิvในการเปลี-ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ั งนี ข ึ นอยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั 1งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั 1งสิ1น 
และขอสงวนสทิธิ[ที�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 5 วนั 3 คนื EVA AIR 
ไตห้วนั หนานโถว เจยีอี  ไทจง ไทเป [เลทสโ์ก เช็คอนิตวัแม]่ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ2-3 ทา่น 

พกัเดี-ยวเพิ-ม ราคาทวัรไ์มร่วม
ต ัQวเครื-องบนิ 

27 ก.พ. - 02 ม.ีค. 2563 18,999 5,500 13,999 

05 - 09 มนีาคม 2563 17,999 5,500 12,999 

03 - 07 เมษายน 2563 (วนัจกัร)ี 20,999 5,500 15,999 

16 - 20 เมษายน 2563 19,999 5,500 14,999 

23 - 27 เมษายน 2563 19,999 5,500 14,999 

07 - 11 พฤษภาคม 2563 19,999 5,500 14,999 

13 - 17 พฤษภาคม 2563 19,999 5,500 14,999 

21 - 25 พฤษภาคม 2563 18,999 5,500 13,999 

28 พ.ค. - 01 ม.ิย. 2563 18,999 5,500 13,999 

25 - 29 มถินุายน 2563 17,999 5,500 13,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ-นและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเที-ยวแหง่เมอืงจนีเพื-อโปรโมทสนิคา้พื นเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนี-ยม, ปะการงัสแีดง ซึ-งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชี แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื อหรอืไมซ่ื อขึ นอยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั งส ิ น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการ
แยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที-เกดิขึ นจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

หมายเหต ุ: 
1. โรงแรมที-พกั และโปรแกรมทอ่งเที-ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี-ยนขึ นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 
2. การเดนิทางในแตล่ะคร ั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิvในการเลื-อนการเดนิทาง หรอืเปลี-ยนแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนี รวม  
� คา่ตัHวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี 
� คา่นํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ  
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   
� คา่อาหารตามมื1อที�ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื�องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพํานัก
ในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตู
ไตห้วนักําหนด 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอื รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
�คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
เง ื-อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั 1งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�

ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยว
สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์1นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี1 วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั1นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื-อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี1 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั 1งหมดทั 1งนี1 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่าย

จรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัHวเครื�องบนิ 
การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื1อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 1งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี1 วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั1นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ื-อนไขและขอ้กําหนดอื-นๆ 
1. ทัวรน์ี1สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั1น 
2. ทัวรน์ี1เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั 1งหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 1งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ[ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํา นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัHวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั 1งนี1บรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ1นของนักท่องเที�ยว ที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้    

7. อตัราคา่บรกิารนี1คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา   ดงันั1น  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ1น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัรา  แลกเปลี�ยน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัHวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื1อเพลงิ 
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั1น      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ1นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิ1น ไดไ้มเ่กนิ 10 ชิ1น 
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเท่านั1น ถา้ สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั1น     
1.1 สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั1น    
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ1นไปบนเครื�องบนิดงันี1   

2.1 แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึ1นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุ
ไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ1นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ1นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น  
2.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ1นเครื�องในทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


