
 

 

รหัสทัวร B2B1900846 
ทัวรไตหวัน TAIWAN VIP E-CLASS 5 วัน 3 คืน (BR) 
พัก ระดับ 5 ดาวอินเตอร  
ขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อชมววิบนช้ัน 89 บนตึกไทเป 101  
ลองเรือยอรชแบบคณะสวนตัวชมววิความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
พาชม 3 หมูบานโบราณ 3 เมือง ช่ือดังของไตหวัน  
อาหารพิเศษ !! อาหารพื้นเมืองรสเลศิ , เสี่ยว หลง เปา ไตหวัน , สุกีไ้ตหวนั , กุง
มังกรไตหวัน 
 

 

 
 

 

 

  

วนัที� 1 พบกนั 23.30 น. สนามบนิสวุรรณภูม ิ
วนัที� 2 ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15น.- 
06.50น.  – หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น – อทยุานเยห๋ลิ�ว - ผงิซ ี– หมู่
บา้นสอืเฟิน – ปลอ่ยโคมลอยผงิซ ี - ไทเป 
วนัที� 3 DUTY FEE - วดัหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจยีง
ไคเช็ค – Taipei Fish market - Germanium Power 
- ซเีหมนิตงิ – เดนิทางเมอืงเถาหยวน  
วนัที� 4 เดนิทางเมอืงหนานโถว – วดัจงไถถ่าน – 
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถมัซําจ ั�ง – วดั
เหวนิอู ่– เดนิทางเมอืงไถจง  
ฝงเจี�ยไนท ์– อาบนํ�าแรภ่ายในหอ้งพกั 
วนัที� 5 หมูบ่า้นสายรุง้ - เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปปิ� ง
เคก้พายสบัปะรด – รา้นเครื�องสําอางค ์- ตกึไทเป 101 
รวมลฟิตช์มววิช ั�น 89 – สนามบนิไตห้วนั (สนามบนิเถา
หยวน) –กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ BR205 21.10
น.- 00.05น. 

โดยสายการบนิ EVA [BR] 

เดนิทาง: มถินุายน 2562 

ราคาเพยีง 33,900.- 



 

 

 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที� 21-25 ม.ิย. 62    ราคา 33,900 บาท 

 

วนัที� 1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   

23.30 น. 
คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวม
นํ �าหนกักระเป๋า 35 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ�น
เครื�อง 

 

Premium Economy Class ( Elite class ) จะมีช่องเช็คอิน สําหรับ  elite class แยก
ตา่งหากไดนํ้�าหนักกระเป๋า 35 กก. 
ที�นั�งบนเครื�องจัดวางเป็นแบบ 2-4-2 แต่ละไฟลท์บนิมีเพียง 48 ที�นั�งเท่านั�น ช่องระยะห่าง
ระหวา่งแถวมคีวามกวา้งถงึ 38 นิ�ว (seat pitch) ความกวา้งของเกา้อี� 19.5 นิ�วและปรับเอนนอน
ไดถ้งึ 45 องศา ท่านจะไดพ้บกับความสะดวกสบายและหรูหราที�แตกต่างจาก economy class 
อยา่งชดัเจนระบบความบนัเทงิเป็นจอสัมผัสรุ่นใหม ่(touch screen) จอใหญ่เห็นชดัเจนพรอ้มหู
ฟังรุน่พเิศษแบบตัดเสยีงรบกวนจากรอบขา้งทําใหท้า่นไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิกบัระบบเอน
เตอรเ์ทนเมนทร์ะหวา่งการเดนิทางแบบไมม่สีะดดุทั �งไปและกลับ 

 

วนัที� 2 
กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ- ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน)BR206 02.15
น.- 06.50น.  – หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิ� น – อทยุานเยห๋ล ิ�ว - ผงิซ ี– หมูบ่า้นสอืเฟิน – 
ปลอ่ยโคมลอยผงิซ ี - ไทเป  

02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เที�ยวบนิที� BR206  
(มอีาหารและเครื�องดื�มบรกิารบนเครื�อง) 

06.50 น. ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบปิคนคิบนรถ (แฮมเบอรเ์กอร ์+ เครื�องดื�ม)  

 

นําท่านสู่  หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น ในอดตีที�จ ิ�วเฟิ�นเป็นแหล่งเหมอืงทองที�มชี ื�อเสยีงตั �งแต่
สมัยกษัตรยิก์วงสวี�   สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที�นี� แต่ในยุค
ปัจจุบันนี�ที�หมู่บา้นจิ�วเฟิ�นเป็นหมู่บา้นที�มกีารขายของพื�นเมอืง ทั �งขนมพื�นเมอืง อาหาร และ
ของฝากแบบพื�นเมอืงหรอืที�เราเขา้ใจกนังา่ยๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันนั�นเองและที�นี�ยงั
มโีลเกชั�นความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดร้ับคัดเลอืกเป็นสถานที�ถา่ย
ทําซรีี�ยเ์กาหล ีซรีี�ยไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชั�นของญี�ปุ่ นที�ฉายทั�วโลกอยา่งเรื�อง SPIRITED 
AWAY  ทําใหผู้ค้นทั�วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ�วเฟิ�นจากการต์ูนเรื�องนี�และ
กลายเป็นสถานที�เที�ยวยอดนิยมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึ�งของไตห้วัน *** 
หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิ�วเฟิ�นตรงกับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลี�ยนรถเป็น
รถเมล์แบบทอ้งถิ�นขึ�นและลงเหมอืนคนทอ้งถิ�น ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิ�น
และเพิ�มประสบการณ์การนั�งรถเมลข์องไตห้วัน ***   

กลางวนั 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ! กุง้มงักร อาหารทะเลสไตล์
ไตห้วนั  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**สําหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ** 



 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตเิย๋หลิ�ว อุทยานแห่งนี�ตั �งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไตห้วัน มลีักษณะพื�นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ�าทะเลและลมทะเล ทํา
ใหเ้กดิโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที�เกดิขึ�นเองตามธรรมชาติ น่าตื�นตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซ ึ�งมชี ื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เขต
ผงิซ ีที�นี�เร ิ�มโดง่ดังและมนัีกทอ่งเที�ยวแวะเวยีนมากนัมากขึ�น หลังจากที�ภาพยนตรร์ักโรแมนติ
กชื�อดังของไตห้วัน เรื�อง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเมื�อปี 2011 ซึ�งมเีสน้ทาง
รถไฟสายผงิซเีป็นหนึ�งในสถานที�ถ่ายทําของภาพยนตรเ์รื�องนี� ทําใหท้ี�นี�ไดช้ื�อว่าเป็นหนึ�งใน
เสน้ทางรถไฟสาย โรแมนตกิของไตห้วัน และอกีหนึ�งสถานที�เที�ยวของเขตผงิซนัี�นก็คอื หมู่
บา้นสอืเฟิน เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ที�มทีางรถไฟสายผงิซวีิ�งผ่านตรงกลางหมูบ่า้น สองขา้งทาง
เป็นรา้นขายของที�ระลกึที�เกี�ยวกับโคมไฟขงหมงิที�เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี� ที�นี�มี
เทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรอืเทศกาลปล่อยโคมลอยขงหมงิจัดขึ�นทุกปี
ในชว่งระหวา่งตรษุจนี ทา่นสามารถเขยีนคําอธษิฐานลงบนโคมขงหมงิและปลอ่ยโคมที�นี�ได ้ 
(ไมร่วมคา่โคมขงหมงิ)  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  อาหารพื�นเมอืงรสเลศิ  

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัเพื�อใหท้า่นไดอ้สิระพกัผอ่นคลายความ
เมื�อยลา้  

      นําคณะเขา้สูท่ี�พกั โรงแรม MARRIOTT HOTEL TAIPEI ระดบั 5 ดาว  

 

วนัที� 3 
Duty Fee – วดัหลงซาน – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Taipei Fish market 
– Germanium Power – ซเีหมนิตงิ – เดนิทางเมอืงเถาหยวน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนั�นนําทา่นชอ็ปปิ�งสนิคา้ที� DUTY FREE  ซึ�งมสีนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนําใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ 
ในราคาโปรโมชั�นที�จะทําใหท้่านไดส้่วนลดมากมาย สนิคา้แนะนํา ! เซ็ทชุดนํ�าหอมแบบ 
EXCLUSIVE SET จาก 
แบรนดย์ี�หอ้ต่าง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและที�สําคัญท่านไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลอืกซื�อ
ในดวิตี�ฟรแีละราคาถกูกว่าเมอืงไทยแน่นอน .. คอนเฟิรม์ ! จากนั�นนําทา่นสู ่วดัหลงซานซื�อ 
เป็นวัดเกา่แกท่ี�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1738 ซึ�งถอืไดว้า่เป็นวัดพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุในไตห้วันก็วา่ได ้
ภายในวัดแห่งนี�เต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมที�ประณีต  ท่านจะได ้
เห็นลวดลายมงักรและเหล่าเทพเจา้ที�ไดส้รา้งไวอ้ยา่งวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืที�หาไดย้ากใน
ปัจจบุัน  ในแต่ละวันก็จะมพีุทธศาสนกิชนจากทั�วทุกมมุโลกมาเคารพสักการะไมข่าดสายและ 
สําหรับท่านที�ตอ้งการขอพรเรื�องความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ี�นี�กับองคเ์ทพ
เจา้แหง่ความรักหรอื ”เฒา่จันทรา ตํานานดา้ยแดงแหง่รัก” ซงึเป็นสญัลักษณ์ที�แสดงออกถงึคู่
แท ้มชีื�อเสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ที�สรา้งขึ�นเพื�อ
รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 
2523 มพีื�นที�ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นที�สําคัญ
คอืหอ้งแกลลอรี�รปูภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรปูภาพของ ทา่นมา
ดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงนั�นเอง ภายในหอ้งนี�ไมไ่ดม้แีค่รูปภาพเท่านั�นที�
เล่าเรื�องราวชวีประวัตขิองท่านทั �งสองแต่ยังมีขา้วของเครื�องใช ้เสื�อผา้ รถยนต์กันกระสุน
ประจําตําแหน่งที�จัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื�องราว
ทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ�งเหล่านี� และอกีหนึ�งสว่นที�สําคัญคอืบรเิวณชั �น 4 จัดแสดงรูป
ปั�นขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์าร
เปลี�ยนเวรของเหลา่หทารที�แสดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็  



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนสูกุ ี� TAKAO 1 ทา่น / เซ็ท  

 

นําท่านสู่ Taipei Fish market ตลาดปลาไทเป หรอื Addiction Aquatic Development 
ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญี�ปนุแต่ไมต่อ้งไปถงึญี�ปุ่ น ท่านจะได ้
เห็นบรรยากาศการซื�อขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกชม ชอ้ปปิ�ง
ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ Germanium ที�ข ึ�นชื�อเรื�องสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที�ประกอบไปดว้ย
แม่เห ล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี�ยม ที�มีคุณสมบัติ ทํ าให เ้ลือดลมเดินดีขึ�น เพิ�มความ
กระปรี�กระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังนํ�าลกึที�เป็นอัญมณีลํ�าคา่ที�
หายากซึ�งมอียูไ่มก่ี�ที�ในโลกใหท้า่นได ้ ชอ้ปปิ� งยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ 
ชอ้ปปิ�งที�ยอดนยิมที�สดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควร์
ไตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทั �ง
เสื�อผา้และรองเทา้กี�ฬายี�หอ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยี�หอ้ทอ้งถิ�นใหเ้ลอืกซื�อ แตท่ี�นี�ไมไ่ดม้แีคส่นิคา้ช ้
อปปิ�งอยา่งเดยีว ยงัมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําว่าพลาด
ไมไ่ดก้ับเมนู นํ�าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึ�งตน้ตํารับของเมนูนี�อยูท่ี�ซเีหมิ
นตงินี�เอง เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวน  

คํ�า 
รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูสเต็ครอ้นสไตลไ์ตห้วนั พรอ้มบุบเฟ่ตอ์าหาร
รอ้น  

       นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  NOVOTEL  HOTEL ระดบั 5 ดาว  

 

วนัที� 4 
เดนิทางเมอืงหนานโถว – วดัถงไถถ่าน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา –  
วดัพระถมัซําจ ั�ง – วดัเหวนิอู ่– เดนิทางเมอืงไถจง – ฝงเจี�ยไนท ์– อาบนํ �าแร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที�ใหญ่ที�สุดของไตห้วัน นําท่านนมัสการสิ�งศักดิ�สทิธิ� ณ 
วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัดแห่งนี�เป็นวัดที�ก่อสรา้งขึ�นจากพลังแรง
ศรัทธาเลื�อมใสของเหล่าศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนที�ร่วมกันบรจิาค ร่วมลงแรงลงใจใหก้ับ
พุทธศาสนา ทั �งยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ี�มหีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้ื�อว่า
เป็นวัดที�ทันสมยัที�สดุแหง่หนึ�งในไตห้วัน    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ปลาประธานาธบิดไีตห้วนั  

 

นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ�าจดืที�เกดิขึ�นตามธรรมชาตทิี�
ใหญ่ที�สดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสูง
ทะเลสาบแห่งนี�จะมรีูปร่างครึ�งบนเหมอืนพระอาทติย ์ครึ�งล่างเหมอืนพระจันทรเ์สี�ยวที�กําลัง
ประกบกันอยูแ่ละยงัเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีงักรลอ้มรอบ พื�นที�บรเิวณนี�ถอืวา่เป็นจุดรับพลัง
มังกรที�สมบูรณ์ที�สุดของไตห้วัน   นําท่านนั�งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงาม
บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี� จากนั�นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั�ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) 
ของพระถังซัมจั�ง ที�อัญเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย 
ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทสีวยที�สุดของทะเลสาบสุรยิัน จันทรา  จากนั�นนําท่านกราบไหวส้ ิ�ง
ศักดิ�สทิธิ�ที� วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจื�อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่ง
ความซื�อสตัย ์และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืที�เรารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ที�
มชี ื�อเสยีงมากในดา้นความรักที�วัดหลงซนัไทเป วัดนี�ถอืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สําคญัที�
ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาที�วัดนี� ส ิ�งที�น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี�ยังมสีงิโต



 

 

หนิออ่น 2 ตัว ที�ตั �งอยูห่นา้วัด ซึ�งมมีลูค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลล่ารไ์ตห้วันเป็นฉากหลังให ้
ท่านไดถ้่ายรูปคู่อกี  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่เมอืงไถจง เมอืงสําคัญทางภาคกลาง
ของไตห้วัน  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

 

นําท่านชอ้ปปิ�ง ตลาดฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืที�นยิมที�สดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้
หลากหลายประเภททั �งแบบแผงลอยและรา้นยี�หอ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครื�องสําอางคจ์าก
ญี�ปุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายี�หอ้ตา่งๆ เสื�อผา้หลากหลายยี�หอ้ ทั �งยี�หอ้ทอ้งถิ�นของไตห้วันเอง รวม
แลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซื�อ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปปิ�ง
ก็ไมต่อ้งกลัวเบื�อเพราะตลาดแห่งนี�ยงัเป็นตลาดที�รวบรวมอาหารทอ้งถิ�น อาหารทานเล่นหรอื
ทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ี�สดุของไถจงอกีดว้ย 

 
 

                  นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  THE SUN HOTSPRING HOTEL  หรอื 
FRESH FIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว ไตห้วนั  

*** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมื�อยลา้จากการเดนิทางดว้ยการแชน่ํ �าแร ่
แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั *** 

 
 
 

วนัที� 5 

หมุบ่า้นสายรุง้ – เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปปิ� งเคก้พายสบัปะรด – รา้น
เครื�องสาํอางค ์
ตกึไทเป 101 ข ึ�นลฟิทช์มววิช ั�น 89 – สนามบนิเถาหยวน BR205 21.10-
00.05 น. 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นทหาร
ผ่านศกึของพรรคก๊กมนิตั�งในยุคสงครามกลาง
เมอืงของจีน ที�เดนิทางลี�ภัยมารวมตัวที�ไตห้วัน 
เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้
หายตายจากกันไป ต่อมามโีครงการรื�อหมู่บา้น
แห่งนี�และสรา้งเป็นเมอืงใหม่แต่... ในระหว่างที�
ทําการรื�อถอนมทีหารเก่านายหนึ�งนามว่า คุณปู่
หวง หย่ง ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสแีนว
กําแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมอืนการบอกลาหมูบ่า้นแห่งนี�ที� ภาพวาดบนกําแพงและตัว
บา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสันที�สดใจเปี� ยมไปดว้ยความสุข ทั �งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน 
ใบหนา้คน จนไดร้ับการกล่าวขานในวงกวา้ง  สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืง
ไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน 

 
นําท่านเลือกซื�อของฝาก  รา้นพายสบัปะรด ที�ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วัน
เปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ได ้แนะนําใหท้่านซื�อเป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอื
เพื�อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูเสี�ยว หลง เปา สตูรตน้ตาํรบัของไตห้วนั (จนิผิ�น) 

 
 
 
 

นําทา่นชอ้ปปิ�ง รา้นเครื�องสําอางค ์COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื�องสําอางชื�อดังของ
ไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ที�ท่านสามารถซื�อเป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้นําท่านสู ่
ตกึไทเป 101 ที�ปัจจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มี
รูปคู่กับตกึไทเป 101 นั�นแปลว่า ท่านมายังไมถ่งึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี�แสดงถงึ



 

 

 ความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี�ตกึที�มคีวามสูงถงึ 508 เมตร 
ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตันที�ชว่ยถว่งสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ย
การสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสูงที�สดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 
ยงัคงความเป็นที� 1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ี�เร็วที�สดุในโลก พาทา่นขึ�นลฟิทท์ี�เร็วที�สุดในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที เพื�อ ชมววิชั �น 89 ภายในบรเิวณชั �น 1ถงึชั �น 5 
ยังเป็นแหล่งช็อปปิ�งที�นยิมของชาวไทเปและชาวต่างชาต ิมหีา้งสรรพสนิคา้และช็อปปิ� ง
มอลลอ์ยูก่วา่สบิแหง่ เทยีบเทา่กบัสยามพารากอ้นของเมอืงไทย 
 
 
 
     

คํ�า อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

21.10 น. 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 
อําลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิ EVA AIR  (รวมนํ�าหนัก
กระเป๋า 35Kg) เที�ยวบนิที� BR205 (มอีาหารบรกิารบนเครื�อง)  

00.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ  
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

 

โปรแกรม : TAIWAN VIP E-CLASS 5 วนั 3 คนื 

สายการบนิ EVA(BR) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

21-25 ม.ิย. 62 33,900 33,900 33,900 33,900 - 9,500 

**เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,000 บาท  

ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื�องบนิ 



 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น*** 

***สําหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง เพื�อเช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทั �งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 13,000.- บาท  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง (สําหรบั PREMIUM ECONOMY CLASS) 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด (สําหรบั PREMIUM ECONOMY CLASS) 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 13,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําที�พักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที�ยวบนินั�นๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �น Primium Economy class  

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6. รวมนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดนํ้�าหนัก 35 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด 35 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินํ�าหนักตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 1,000 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 



 

 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื�นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยื�นวซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซีา่ 5-7 วัน

ทําการ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ที�เกดิขึ�นตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด) 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง
การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครั �ง มเิช่นนั�น
ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ 
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 



 

 

**สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขั �นตอนการผา่น
การตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและไตห้วัน ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�

เทา่นั�นลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง 
ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

          


