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บนิตรง !! เชยีงใหม ่ไตห้วนั 
 ไฮไลท ์ไทเป 5 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• เทีย่วหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ชมโชวพ์ืน้เมอืง+น ัง่กระเชา้ 
• ชมความสดใสนา่รกัของ หมูบ่า้นสายรุง้ 

• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินั จนัทรา 
• ชม อุทยานธรณีเยห๋ลิว่ หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วนั 

• ชอ้ปป้ิงตลาด 3 ตลาดดงั ฝงเจ ีย่ไนท ์มารเ์ก็ต, ซือ่หลนิไนท ์มารเ์ก็ต, ซเีหมนิตงิ 
• ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
• เมนูพเิศษ สุกีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  

• สายการบนิ EVA นํา้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก. ไมต่อ้งกงัวลนํา้หนกั ถกูใจขาชอ้ปป้ิง 

 

 

          กําหนดการเดนิทาง          
    

วนัที ่18-22 กนัยายน 2562 22,888. - 

วนัที ่19-23 ตลุาคม 2562 22,888. - 

วนัที ่20-24 พฤศจกิายน 2562 22,888. - 

วนัที ่04-08 ธนัวาคม 2562 22,888. - 

                           
       
 
 

 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 22,888.- 
 รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิเชยีงใหม่–สนามบนิเถาหยวน BR258 (1130-1630) –

ไทเป-แชน้ํ่าแร่ในหอ้งพัก 
X X O 

THE LOFT SEASIDE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 

อุทยานเย๋หลิว่-หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไม่รวมชมววิชัน้

89)-อนุสรณ์ซนุยัดเซ็น-รา้นเครือ่งสําอาง-รา้นเคก้พายสบัปะรด 

-ซเีหมนิตงิ 

O O X HOTEL J หรอืเทยีบเทา่ 

3 
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุรยิัน จันทรา-หมู่บา้นวฒันธรรม 9 

ชนเผา่ -วัดเหวนิอู่-วัดพระถงัซําจั๋ง-ไถจง-ฝงเจีย่ไนท ์มารเ์ก็ต 
O O O 

MOVING STAR HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ไถจง-หมูบ่า้นสายรุง้-ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจยีงไค

เชค็-รา้นสรอ้ยสขุภาพ GERMANIUM POWER-ซือ่หลนิไนท ์
O O X CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

  

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

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

09.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ EVA AIR 

(BR)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

11.30 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เทีย่วบนิที ่BR258  
(น้ําหนักกระเป๋า 30 kg. และมอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

16.30 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก ใหท้า่นอสิระแชน้ํ่าแร่ภายในหอ้งพักตามอธัยาศยั เพือ่สขุภาพทีแ่ข็งแรง และผวิพรรณทีด่ ี

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก THE LOFT SEASIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

รา้นเครือ่งสําอาง-รา้นพายสบัปะรด-ซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มี
ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น
รูปร่างลกัษณะตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน
ทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัทีส่รา้งข ึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่
เหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทอง

ทีน่ี่ แตใ่นยุคปัจจุบนันี้ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และ
ของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกนัง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยงัมโีลเกชัน่

ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดร้ับคดัเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยทําซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ ์
ไตห้วันและการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทัว่โลกอย่างเรือ่ง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทัว่โลกเห็น
ฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิ
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หรอืถา่ยรูปอกีแห่งหนึง่ของไตห้วนั  
*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมล์

แบบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์
การน่ังรถเมลข์องไตห้วนั ***     

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 

 

นําทา่นถา่ยรูปกบั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไม่
มรีูปคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ทา่นมายังไมถ่งึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถ

ทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้เป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตนัทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว

และในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก  
(ไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ข ึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์
สถาน ดร.ซุนยดัเซ็น ถอืว่าทา่นเป็นบดิาของชาตแิละสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1972 เพือ่สดดุ ีรําลกึและเทดิทนู

ทา่นซนุยัดเซ็น นําทา่นแวะชม รา้นเครือ่งสําอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสาํอางชือ่ดงัของ
ไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้หลงัจากนัน้นําทา่นเลอืก

ซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลย
ก็ว่าได ้แนะนําใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด 
เป็นตน้)  

คํา่ 

ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วนัเลยกว็่าได ้หาก
เปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมี

หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ี่
ไม่ไดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทาน แนะนําวา่

พลาดไม่ไดก้บัเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ตํารับของเมนูนี้อยู่ทีซ่เีหมนิตงิ
นี่เอง 

อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL J หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3:  
หนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา-หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ -วดัเหวนิอู-่ 

วดัพระถงัซําจ ัง๋-ไถจง-ฝงเจีย่ไนท ์มารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว นําทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนั
ในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีว่ัดหลงซนัไทเป วัดนี้ถอืว่าเป็นจุดศนูยร์วมของเทพ

เจา้สาํคญัทีท่า่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี้ ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไม่หมดแคน่ีย้ังมสีงิโตหนิ
อ่อน 2 ตวั ทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคู่

อกีดว้ย   จากนัน้นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต ์(ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ทีอ่ัญเชญิมาจาก
ชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรูปกบัมุมทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบ
สรุยิันจันทรา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 นําทา่นน่ังเรอืชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซ ึง่เป็นทะเลสาบน้ําจดืที่
เกดิข ึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมอง

จากมุมสงูทะเลสาบแห่งนี้จะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจนัทรเ์สีย้วทีก่ําลงัประกบ
กนัอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรบัพลงัมังกรทีส่มบูรณ์ทีส่ดุ
ของไตห้วัน  จากนัน้นําทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้า ทา่นจะไดพ้บกบัววิของทะเลสาบสรุยินั จันทราในมุมสงูเป็น

ววิแบบพาโนรามา่ เขา้สู ่หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ โซนแรกชมการแสดงโชวร์ะบําพืน้เมอืงเกีย่วกบั
วัฒนธรรมของชนเผา่ดัง้เดมิตา่งๆบนเกาะไตห้วนั ทา่นจะไดช้มเรือ่งราวจากการแสดงไปพรอ้มจังหวะของ

ดนตรเีหลา่นักแสดงทีม่เีชือ้สายจากชนเผา่แท ้ๆ  โซนที ่2 เป็นบรเิวณทีจ่ัดแสดงจําลองหมูบ่า้นชนเผ่าทัง้ 9 
ชนเผ่าจัดแสดงอยูอ่ย่างสมจรงิ ทัง้บา้นทีใ่ชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั หรอืบา้นทีใ่ชเ้ป็นสถานทีช่มุนุม และการจําลอง
การละเลน่ของชนเผ่าแตล่ะเผา่ (กรณีฝนตกจะเปลีย่นเป็นรถแทนการน่ังกระเชา้) 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงไถจง นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีส่ดุของ
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เมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครือ่งสาํอางค์
จากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 

100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบือ่
เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญ่ทีส่ดุของ
ไถจงอกีดว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:  
ไถจง-หมูบ่า้นสายรุง้-ไทเป- วดัหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-รา้นสรอ้ยสุขภาพ 

GERMANIUM POWER-ซือ่หลนิไนท ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศกึของพรรคกก๊มนิตัง๋ในยุคสงครามกลางเมอืงของ
จนี ทีเ่ดนิทางลีภ้ยัมารวมตวัทีไ่ตห้วนั เวลาผา่นมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนัไป 
ตอ่มามโีครงการรือ้หมู่บา้นแห่งนี้และสรา้งเป็นเมอืงใหม่แต.่.. ในระหว่างทีทํ่าการรือ้ถอนมทีหารเก่านาย

หนึง่นามวา่ คณุปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตดัสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวกําแพง และตวับา้น นัยวา่เป็นเสมอืนการ
บอกลาหมู่บา้นแห่งนี้ที ่ภาพวาดบนกําแพงและตวับา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีนัทีส่ดใจเป่ียมไปดว้ย
ความสขุ ทัง้ตวัหนังสอื ตวัการต์นู ใบหนา้คน ใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

นําทา่นเดนิทางกลบัไทเป นําทา่นชมวดัหลงซาน ถอืเป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงใหท้า่นไดส้มัผัสความงาม
ของสถาปัตยกรรมไตห้วันแบบ ดัง้เดมิ สรา้งขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถงึจติใจทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยความ

ศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหวั วัดแห่งนี้เต็มไปดว้ยรปูแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีต
งดงาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูสุก ีช้าบู TAKAO 1 ทา่น/เซ็ท) 

 นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งข ึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาใน

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคาร
ประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่าํคญัคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ

รูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้แีครู่ปภาพ
เทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแตย่ังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจํา
ตําแหน่งทีจ่ดัแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรปูพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรไ์ป

พรอ้มกบัส ิง่เหลา่นี้ และอกีหนึง่สว่นทีส่าํคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรปูปัน้ขนาดใหญ่ของทา่นอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความ

เคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ จากนัน้นําทา่นชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ 
Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตเุจอมาเนี่ยม ที่
มคีณุสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขี ึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 

ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอัญมณีลํา้คา่ทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่กีท่ีใ่นโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถิน่

ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดยีว และ

ยังมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วัยรุ่น  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ 

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5:  สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่BR257 (0715-1030)                              

เชา้มดื รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นํา้ผลไม)้ 

 
นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วัน 

07.15 น. 
อําลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่เชยีงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเทีย่วบนิที ่
BR257 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

10.30 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

 

 อตัราคา่บรกิาร  โปรแกรม : บนิตรง !! เชยีงใหม ่ไตห้วนั ไฮไลท ์ไทเป 5 วนั 4 คนื (BR) 

(GO1CNXTPE-BR009) 
 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก 2- 12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

(จอยแลนด)์ 

วนัที ่ 18-22 ก.ย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,800.- 13,088.- 

วนัที ่ 19-23 ต.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,800.- 13,088.- 

วนัที ่ 20-24 พ.ย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,800.- 13,088.- 

วนัที ่ 04-08 ธ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,800.- 13,088.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 7,000.-  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (เด็กน่ังกบัผูใ้หญ่บนเครือ่ง) 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

      : รายการและราคาสําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศูนยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จําเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นรฐับาลทุก

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จํานวนเงนิ 500 เหรยีญไตห้วนั/ทา่น/รา้น ***  

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

รวม 600 เหรยีญไตห้วนั /ทา่น/ทรปิ*** 
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 อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่ง* 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ  

3. คา่รถปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ํ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

8. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทาง

สาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์ 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 ก.ก., คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 600 เหรยีญไตห้วนั/ทา่น/ทรปิ (เด็ก,ผูใ้หญ่เก็บเทา่กนั) 

4. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ไตห้วัน สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย [เลม่ขา้ราชการ] ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วัน มคีา่ธรรมเนยีม 

1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ 
5. สาํหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบังคบัใชว้ซีา่ (หลงั 31 กรฏาคม 2562)  

ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 1.การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น 

** แจกนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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 2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็ว่ากรุป๊มกีารคอนเฟรมิ
เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3.การชาํระคา่บรกิาร 

  3.1 มัดจําทีล่ะ 10,000 บาท  
  3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
  4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย จํานวนเงนิยอดมัดจํา 

  4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้เชยีงใหม่,กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

    5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่  
       สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 
   รายละเอยีดของการเดนิทาง  อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่ 
   สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ 

   ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 
 7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8.กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  
 9.เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้    

**สาํคญั!! บรษัิท ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและใน 

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจ คนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากทําการจองแลว้  

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทาง และ มผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ
ตามจํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 
เนียมในการมดัจําตัว๋  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
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7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของ
ทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่น

เป็นกรณีไป 
8.  กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
 

 
 
 

**สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
 
 

 

 

 

 


