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…. ชมธรรมชาตอิทุยานอาลซีาน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิันจันทรา  

ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน  

แชน่ ้าแรส่ว่นตวัในหอ้งพัก…  
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

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

คอยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 

วนัทีส่อง สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ –   เมอืงเจยีอี ้

 
02.15 น. บนิลัดฟ้าสู่ เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ สายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206 (มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  
 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาทีป่ระเทศไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนศลุกากรแลว้ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่

เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดร้ับการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
น าท่านลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึง่ทีเ่ป็นที่
นยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้จะมจีุดส าคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร 
น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจั๋งที ่วดัพระถงัซมั
จ ัง๋ ทีอั่นเชญิมาจากชมพทูวปี  

 กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ท าการปิดไมใ่หท้ าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  
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หากมาไตห้วันอีกเมนูที่ไม่แนะน าไม่ได ้น่ันคือ ไข่ตม้ใบชา เมื่อ

มาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทีร่า้นอามา่ทีถ่อืวา่เป็นเจา้แรกและเจา้

เดยีวทีไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของอามา่ท าใหไ้ขต่ม้ใบ

ชามกีลิน่หอมจากสมนุไพรตา่งๆ ส าหรับรสชาดนัน้จะมรีสเค็มทานเพลนิ ยิง่

ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสรุยิัน จันทราแลว้นัน้ ยิง่ท าใหฟิ้น

แน่นอน  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (2) 

บา่ย  เยี่ยมชม หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า (Formosan Aboriginal Culture) หนึง่จุดไฮไลทข์องไตห้วนั ทีร่วม
ความหลากหลายสสีนัไวใ้นทีเ่ดยีว หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ต ัง้อยูเ่มอืงหนา่นโถว ซงึหมูบ่า้นแหง่เป็นสถานที่
ท ีจ่ดัแสดงวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวพืน้เมอืงแบบด ัง้เดมิ เชน่ การเตน้ร าแบบพืน้เมอืงดัง้เดมิ การรอ้งร าท าเพลง 
และการ จ าลองพธิกีารแตง่งานแบบพืน้เมอืงดัง้เดมิ อกีทัง้ยังมหีมูบ่า้นจ าลองของแตล่ะชนเผา่ รวมถงึให ้ทา่นไดเ้ลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึ ณ รา้นขายของทีร่ะลกึของแต่ละชนเผ่า นอกจากนัน้ ณ ทีแ่ห่งนี้ยังม ีสวนพฤกษชาตใิหท้่านไดร้ับชมความ
สวยงามของธรรมชาต ิซึง่ในชว่งมนีาคมของทกุปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอกลาเวนเดอร ์และสวนสนุกใหท้า่นไดส้นุกสนาน
ครืน้เครง (ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่)  

 
(ชว่งประมาณปลายเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะก าลังเบ่งบาน ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณทา่นละ 350 NTD  

 

 

น าท่าน น่ังกระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของหมูบ่า้นวัฒนธรรม 9 ชน
เผา่ และความสวยงามของทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา 
 
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) เมอืงทีถู่กลอ้มรอบไปดว้ย
ภเูขาและทะเล เจยีอีเ้ป็เมอืงทีม่แีหลง่ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกถงึ 
3 อทุยาน ซึง่ทัง้ 3 อทุยานนัน้มทีัศยนียภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกัน
ไป “จากภเูขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล”  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (3) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เจยีอี ้– รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – ไทจง – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไร่ชา

อาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกบัภเูขานอ้ยใหญอั่นสวยงาม จากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา (Tea Shop) ชาทีข่ ึน้

ชือ่ทีสุ่ดของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มีสรรพคุณชว่ยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก

ระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก เดนิทางตอ่สูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลซีาน (5) 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเทีย่วส าคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอุทยานทีม่สีวยงาม มี
ความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมีชือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วัน ใหท้่านเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิ์
อาลซีันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สนสงูชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และ
ตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอกซากรุะทีจ่ะบานสะพรั่งพรอ้ม
กบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ  

 
 (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะก าลังเบง่บาน ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250 NTD  

 

 
 

จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝั่งขา้งทาง โดยรถไฟสายนีถ้กูสรา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ นเพือ่ใช ้

ในการล าเลยีงตน้ไมแ้ละเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา น าท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจีย่ 
ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจีย่ โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้า่
เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายที่
ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นีนั้น้มสีนิคา้แบรนดท์ีมั่กจะ
ลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 
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มาฟงเจี่ย ไนทม์ารเ์ก็ต แนะน ารา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วม

รองเทา้แบรนดต์า่งๆ เชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse เป็น

ตน้ บางรุ่นภายในรา้นถือไดว้่ามีราคาทีถู่กกว่าเมื่อเทยีบกับรุ่นนัน้ๆ ใน

ไทย  

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ตลาดฟงเจีย่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่น า้แรเ่ชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่

น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – น า้พุรอ้นเป่ยโถว – วดัหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – 

ซเีหมนิตงิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้

การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด, 

ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนัน้น าทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่

สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินป้องกนัรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้

มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา (7) 

ยา่น เมอืงซนิเป่ยโถว เป็นยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นบอ่น ้าพรุอ้นของไตห้วัน เมอืงซนิเป่ยโถวเพิง่ถกูสรา้งขึน้ในยคุทีไ่ตห้วันตก

อยูภ่ายในใตอ้าณานคิมของญีปุ่่ นเทา่นัน้ ประมาณปีค.ศ. 1900 ท าใหใ้นเมอืงนีจ้ะมบีรรยากาศของความเป็นญีปุ่่ นหลงเหลอื

อยู่มากมาย น าท่านชม น า้พุรอ้นเป่ยโถว บ่อน ้ารอ้นแห่งนี้เป็นน ้าพุรอ้นจากแหลง่ธรรมชาต ิเป็นย่านทีเ่งยีบสงบเต็มไป

ดว้ยธรรมชาต ิน ้าพรุอ้นแหง่นีไ้มส่ามารถแชไ่ด ้เพราะมอีณุภมูสิงูถงึ 80-100 องศาเซลเซยีส 

 

น าทุกท่านไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคนไตห้วัน วัดแหง่นี้มอีายรุาวๆ 

เกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรือ่งความรกั เชือ่กนัวา่ใครทีไ่มป่ระสบความส าเร็จ

เรือ่งความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒา่จนัทรา ทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดขี ึน้ 
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จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึอดีต

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตาราง

เมตร   

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมรีปู

ปั้นท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยนื

เฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คอื 

จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์ โซนทีช่ ัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตี

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใคร

ไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น

กรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้

แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เร ือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็น

ของทีม่ีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มีแบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้่ามีราคาทีถู่กเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายให ้

ไดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่เหม็น

แตอ่ร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มันเขา้กันดี

อยา่งลงตัว  

 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... FUHSIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – รา้นคอสเมตกิ – ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 –  สนามบนิเถาหยวน – 

กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย  
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แนะน าของอรอ่ย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วันจะชิน้ใหญก่วา่และเนื้อหนบึกวา่มากครับ แตล่ะสก็ี

คนละรสและมคีวามหนบึไมเ่ทา่กนัครับ สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถั่วเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  

 

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนู
ซฟีู้ ด (9) 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ (Yue Liu National 

Park) อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มีลักษณะ

พืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลม ทะเล 

ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว 

โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครื่องส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่

ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคู่

กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงู

ถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น 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  
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กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตั๋วขึน้ตกึ

ไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.45 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205 
 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

23.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 5 วนั 3 คนื EVA AIR 
ไตห้วนั หนานโถว เจยีอี ้ไทจง ไทเป [เลทสโ์ก เช็คอนิตวัแม]่ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล 

คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีน

ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

หมายเหต ุ: 
1. โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 
2. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพ านักใน

ไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วัน

ก าหนด 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่
เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจอง
ทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
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เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ
มัดจ า  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ 

โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้
ถอืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  

2.1 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้กแ่บตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุ
ไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น  
2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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