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TAIWAN อาหลีซ่นั เพลนิ เพลนิ EP.2  

5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    
 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• พเิศษ !! ชมววิไทเปจากบนตกึ TAIPEI 101 พรอ้มรบัประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนช ัน้86 
• ชมป่าสนพนัปี อุทยานอาหลีซ่นั ... พรอ้มน ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั 
• ล่องเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินั จนัทรา บนเรอืยอรช์แบบส่วนตวั 
• อาบนํา้แรภ่ายในหอ้งพกัแบบบรรยากาศสว่นตวั  
• สายการบนิ EVA สายการบนิระดบั 5 ดาวมาตรฐานโลก นํา้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก.  
 
 

          กําหนดการเดนิทาง     
                                   

วนัที ่  24 – 28 เม.ย. 62 , 30 เม.ย. 62                                               ราคา   20,888.- 

วนัที ่  06 – 10 พ.ค. 62 , 22 – 26 พ.ค. 62                                        ราคา 20,888.- 

วนัที ่  08 – 12 ม.ิย. 62 , 14 – 18 ม.ิย. , 18 – 22 ม.ิย. 62                  ราคา 20,888.- 

  

  

  

  

 ราคาเริม่ตน้เพยีง 20,888.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค่ํา โรงแรมทีพ่กั 

1 นัดพบ 23.00 น. กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ   X X X  

2 

ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15-06.50 – หมู่บา้น

จิว่เฟ่ิน-ไทเป–อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค–ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง-

Germanium Power-อาบน้ําแร่ภายในหอ้งพัก 

O O O 

EASTERN YANGMEI 

HOTSPRING  

HOTELหรอืเทยีบเท่า 

 

3 

 

เดนิทางเมอืงหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบ

สุรยัิน จันทรา – วัดพระถัมซัมจ๋ัง – วัดเหวนิหวู่ – เมอืงเจยีอี ้ 
O O O 

RENYI LAKE HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 

4 

 

อุทยานอาหลีซั่น – ชมป่าสนพันปี – น่ังรถไฟโบราณอาหลีซั่น 

เดนิทางเมอืงไถจง – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 
O O O 

MOVING STAR 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

5 

เดนิทางเมอืงไทเป –DUTY FEE – ตกึไทเป 101 ไม่รวมขึน้ชัน้ 

89 – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสับปะรด – รา้นคอสเมตคิ – ไตห้วัน 

(สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  BR205 

21.10 – 00.05 น.   

O O X  

 

โปรแกรมการเดนิทาง  

 

วนัที่ 1:  กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ   

23.30 น. 
คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวมน้ําหนักกระเป๋า 30 
กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง 

 

วนัที่ 2:  

ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15-06.50 – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - เดนิทางเมอืงไทเป 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ช้อปป้ิงซเีหมนิตงิ - Germanium Power -  อาบนํา้แรภ่ายใน

หอ้งพกั 

02.15 น. 
ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เท ีย่วบนิที ่BR206   

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

06.50 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่) หลังจากท่านไดผ่้านพิธกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบปิคนคิบนรถ ( แฮมเบอรเ์กอร+์เครือ่งดืม่) 

 

นําท่านสู่  หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในอดีตที่จิ่วเฟ่ิน

เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตริย์ก

วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขุดทองจํานวนมากพากัน

มาขุดทองทีน่ ี ่แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ ีห่มู่บา้นจิ่วเฟ่ินเป็น

หมู่บา้นที่ม ีการขายของพื้นเมือง ทั ้งขนมพื้นเมือง 

อาหาร และของฝากแบบพื้นเมอืงหรอืที่เราเขา้ใจกัน

ง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ ียั่ง

มโีลเกช่ันความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทําซีรี่ย์

เกาหล ีซรีีย่์ไตห้วันและการตู์นแอนิเมช่ันของญี่ปุ่นท ี่
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ฉายทั่วโลกอย่างเรือ่ง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินจาก

การตู์นเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ท ีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึ่งของไตห้วัน *** 

หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทิตย์จะตอ้งเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบ

ทอ้งถ ิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถ ิน่ ท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถ ิน่และเพิ่มประสบการณ์การน่ัง

รถเมลข์องไตห้วัน ***จากนัน้เดนิทางเขา้สู่เมอืงไทเป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนูสุกีส้ไตล์ไตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น) 

 

นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ท ีส่รา้งขึน้เพื่อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการ

สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื้นท ีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบ

ไปดว้ย 2 ส่วนทีสํ่าคัญคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ 

ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้ ีแค่รูปภาพเท่านั ้นท ี่เล่า

เรือ่งราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนต์กันกระสุนประจําตําแหน่งที่จัด

แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพรอ้มกับสิ่ง

เหล่านี ้และอกีหนึง่ส่วนทีสํ่าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไค

เช็คและในทุก ๆ  1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดต่ีอท่านอดตี

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ! ชอ้ปป้ิงย่าน ซีเหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีสุ่ดของไตห้วันเลยก็

ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน 

ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมสีนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถ ิ่นใหเ้ลือกซื้อ 

แต่ท ีน่ ีไ่ม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนํา

ว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซูแบบเกาหลซีึง่ตน้ตํารับของเมนูนี้อยู่ท ี่ซีเหมินติง

นีเ่อง     แวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอืเพื่อสุขภาพทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่

กอ้นธาตุเจอมาเนีย่ม ท ีม่คุีณสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด 

รวมถงึปะการังแดง ปะการังน้ําลกึท ีเ่ป็นอัญมณีล้ําค่าทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่ก ีท่ ีใ่นโลก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

 

จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสู่เขตแหล่งนํา้แรข่องไตห้วนั โรงแรมนํา้แรส่่วนมากจะต ัง้อยูบ่รเิวณรอบนอก

ของแตล่ะเมอืง เพราะนํา้แรธ่รรมชาตจิะตอ้งมาจากภูเขาหรอืทะเล ดงัน ัน้โรงแรมนํา้แรส่่วนมากจะ

อยูใ่นพืน้ที ่เขตทีม่ธีรรมชาตลิ้อบรอบ  

 

      นําคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  EASTERN HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยล้ากบัการอาบนํา้แร  ่

แบบบรรยากาศส่วนตวัภายในหอ้งพกั** 
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วนัที่ 3:  
เดนิทางเมอืงหนานโถว – วดัจงไถถ่าน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถมัซมัจ ัง๋ 

วดัเหวินหวู่ – เมอืงเจยีอี ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุด

ของไตห้วัน ท ีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ

ไตห้วัน หรอืเรยีกว่าสะดอืของเกาะไตห้วันก็ได ้นําท่านไหวส้ิ่ง

ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัด

แห่งนีเ้ป็นวัดทีก่่อสรา้งขึน้จากพลังแรงศรัทธาเลือ่มใสของเหล่า

ศษิยานุศษิย์และประชาชนทีร่่วมกันบรจิาค ร่วมลงแรงลงใจใหก้ับ

พุทธศาสนา ทัง้ยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ ีม่หีอ้งศกึษาพระธรรม

หลายพันหอ้งและไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งใน

ไตห้วัน    

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน้ําจดืท ีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติท ี่ใหญ่ที่สุดของ

ไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่าง

ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย์ ครึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วท ีก่ําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ท ีด่มี ี

มงักรลอ้มรอบ พื้นท ีบ่รเิวณนีถ้อืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ท ีสุ่ดของไตห้วัน   นําท่านน่ังเรือยอร์ชแบบ

ส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้จากนัน้นําท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระ

ทนต(์ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท ีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย ท่านจะ

ไดถ้่ายรูปกับมุมทสีวยทีสุ่ดของทะเลสาบสุรยัิน จันทรา จากนัน้นําท่านกราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวินหวู ่

เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย์ และเทพเจา้แห่งความรัก

องคใ์หม่ล่าสุดหรอืทีเ่รารูจั้กกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท ีม่ชีือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีวั่ดหลงซานไทเป วัดนี้

ถอืว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจา้สําคัญทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาทีวั่ดนี ้สิง่ท ีน่่าสนใจ

ยังไม่หมดแค่นียั้งมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ท ีตั่ง้อยู่หนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลล่าร์ไตห้วันเป็น

ฉากหลัง ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อกีดว้ย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเจยีอี้ เมอืงค่อนไปทางใตข้องไตห้วัน 

ค่ํา รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

       นําคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  RENYI LAKE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่ 4:  
อุทยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี – น ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั - เดนิทางเมอืงไถจง  

ฝงเจีย่ไนท์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางขึน้สู่ อุทยานแหง่ชาตอิาหลี่ซนั ท ี่

มคีวามสูงจากระดับน้ําทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช ้

เวลาน่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางที่

วิง่ขึน้เขาสูงไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดช้มวิวภูเขาสูงเรียง

รายกันไต่ตัวกันสลับกับกอ้นเมฆเป็นววิท ีน่่าตืน่ตาตื่น

ใจยิ่งนัก เดนิทางเขา้สู่อุทยานอาหลีซั่น เป็นอุทยาน

ที่ม ีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังมากของ

ไตห้วัน นําท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะ

ทางเดนิขึน้ลงไล่ระดับแบบขั้นบันไดสลับทางราบ

สองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง 

ป่าสนแห่งนีม้อีายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆพรอ้มกับเดนิชวิกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได ้

อย่างเต็มที ่จากนัน้ นําท่านน่ังรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ปุ่นมีการสรา้งขึ้นตั ้งแต่ ค.ศ.

1912 ในสมัยทียั่งปกครองไตห้วัน เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางลําเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นท ี่

ดา้นล่าง เสน้ทางรถไฟสายนีสู้งเป็นอันดับที ่13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชยี  

** ในชว่งเดอืนมนีาคมของทุก ๆ ปีทา่นจะไดพ้บกบัฤดูกาลของเทศกาลดอกซากุระทีบ่านสะพร ัง่

บนอุทยานอาหลี่ซนั หมายเหตุขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย ** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนอาหลี่ซนั  

 เดนิทางสู่ เมอืงไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของ

ไตห้วัน นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินค า้

หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยี่หอ้แบ

รนด์ระ ดับกลาง รา้นเครื่องสําอางค์จากญี่ปุ่น รา้น

รองเทา้กฬีายี่หอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้

ทอ้งถ ิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่

ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็น

ตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถ ิน่ อาหารทานเล่นหรอืทาน

จรงิจังแหล่งใหญ่ทีสุ่ดของไถจงอกีดว้ย 

ค่ํา รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

       นําคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 GO1TPE-BR007           หนา้ 6 จาก 10        

 

วนัที่ 5:  
เดนิทางเมอืงไทเป – DUTY FEE- ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมวิวชัน้ 89 – ช้อปป้ิงเคก้พาย

สบัปะรด-รา้นคอสเมตคิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  
BR205 21.10 – 00.05 น. 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน จากนั้นนําท่านช็อปป้ิงสินคา้ท ี่ DUTY FREE  ซึ่งมี

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ในราคาโปรโมช่ันที่จะทําใหท้่านไดส่้วนลดมากมาย สินคา้

แนะนํา ! เซ็ทชุดน้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ี่หอ้ต่าง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและทีสํ่าคัญท่าน

ไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลอืกซือ้ในดวิตีฟ้รแีละราคาถูกกว่าเมอืงไทยแน่นอน .. คอนเฟิร์ม ! นําท่าน

เดนิทางสู่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันนําท่านถ่ายรูปคู่กับ ตกึไทเป 101 ท ีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนด์

มารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรูีปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน ! . . 

โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้ตึกที่ม ีความสูงถ ึง 

508 เมตร ภายในตัวอาคารมลูีกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่่วยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และช่วยการ

ส่ันสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสูงทีสุ่ดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 

ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ ีเ่ร็วท ีสุ่ดในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท์ ีเ่ร็วท ีสุ่ดในโลกเพื่อขึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 

NTD ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! ภตัตาคารสุดหรูบนช ัน้ 86 ตกึไทเป 101  

** ทา่นจะไดช้มววิเมอืงไทเปจากช ัน้ 86 ของตกึไทเป 101 แบบววิพาโนรามา ** 

 นําท่านเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ท ีถ่อืว่าเป็นขนมสัญลักษณ์

ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะนําใหท้่านซื้อเป็น

ขนมฝากแก่คนทางบา้นหรอืเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ด

ทอด เป็นตน้)นําท่านแวะชม รา้นคอสเมตคิ ศูนย์รวมเครือ่งสําอางชือ่ดังของ

ไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ท ีท่่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้น

ได ้ 

 
สมควรแก่เวลานําท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วัน 

21.10 น. 
อําลากรุงไทเป เดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเทีย่วบนิที ่
BR205  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

00.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
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 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : TAIWAN อาหลีซ่นั เพลนิ เพลนิ EP.2  5 วนั 3 คนื EVA 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ท่านละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

24 – 28 เม.ย.62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

30 เม.ย. – 04 พ.ค.62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

06 – 10 พ.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

22 – 26 พ.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

08 – 12 ม.ิย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

14 – 18 ม.ิย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

18 – 22 ม.ิย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต่ํา 6 หนา้ 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้บุตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์ินคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศูนยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมือง, ร ้านคอสเมติค,ดิวตี้ฟรี ซึ่ง

จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบว่าร ้าน

รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้นและถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการ

แยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 

รวม 1,000 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกนํ้าด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค

ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระค่าบรกิาร 

     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง* 30 วนักอ่นเดนิทางสําหรบัสงกรานต ์* 

4.  การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด ** 45 วนั สําหรบัสงกรานต ์** 

    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2.  ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3.  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. รวมน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ํ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
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 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

9.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน้ําหนักตามสายการ

บนิกําหนด 

3. ค่าทําหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่และคนขับรถ รวม 1,000 NTD /ท่าน/ทรปิ 

8. ค่าธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนยีม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยื่นวซ่ีา 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วัน

ทําการ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซ่ีา ทางบรษัิทขอ

เก็บค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย , ความสูญหายหรือ

เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เหตุสุดวสัิย อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ

ค่าบรกิารทีท่่านไดชํ้าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบริการ

ทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหสํ้าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทฯ กํากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่

อ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/รา้น 

11. ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้น

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

**สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้  

ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ลูกคา้ทุกท่านตอ้ง

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง  

ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 


