
 

 

รหัสทัวร B2B1900848 

ทัวรไตหวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (BR) 
ไฮไลท.... 3 อุทยานช่ือดังของไตหวัน 
อลังการอุทยานภูเขาหินออน และอุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 
ชมป�าสนพันป อุทยานอาหลี่ซัน 

ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเยหลิ่ว 
ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
อาบน้ําแรบรรยากาศสวนตัวภายในหองพักแบบสวนตัว 
 

 
 

 

 
 

 
 
  

วนัที� 1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ
วนัที� 2 ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15-
06.50 น.  - วดัจงไถถ่าน เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอื
ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ั�ง – วดัเหวนิหวู ่
– เมอืงเจยีอี� 
วนัที� 3 อุทยานอาหลี�ซนั – ชมป่าสนพนัปี - น ั�งรถไฟ
โบราณอาหลี�ซนั –  
ชมิชาอูห่ลง -  เมอืงไถจง – ฝงเจี�ยไนท ์
วนัที� 4 เดนิทางไทเป - Germanium Power- วดัหลง
ซาน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ - น ั�ง
รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน - เขา้ที�พกั 
วนัที� 5 อุทยานทาโรโกะ-น ั�งรถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปปิ� ง
เคก้พายสบัปะรด - รา้นคอสเมตคิ – ตกึไทเป 101 ไม่
รวมชมววิช ั�น 89 – อาบนํ�าแรภ่ายในหอ้งพกั  
วนัที� 5 หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น – อุทยานเยห๋ลิ�ว – DUTY FEE – ซื�อ
หลนิไนท ์-ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพ 
(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ BR205 21.10-00.05 น. 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 25-30 พ.ค. 62     ราคา 25,900 บาท 
วันที่ 01-06, 24-29 มิ.ย. 62    ราคา 25,900 บาท 

 

วันที่ 1:  วันแรก สนามบินสุวรรณภมิู  

23.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาเตอร R สายการบิน EVA (BR) รวมน้ําหนัก
กระเป�า 30 กิโลกรัมโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 

 

วันที่ 2:  ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 02.15-06.50 -หนานโถว-วัดจงไถถาน – วัด
เหวินหวู ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี ้

02.15 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมอืงไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่วบินที่ BR206   
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

06.50 น. 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) หลังจากทานไดผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศลุกากรแลว  รับประทานอาหารเชา แบบปคนิคบนรถ (แฮมเบอ
เกอร+เครื่องดื่ม) 

 

จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสู
ทะเล ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของไตหวัน หรือเรียกวาสะดือของเกาะไตหวันก็ได นําทานนมัสการสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ ณ วัดจงไถฉาน วัดใหญทางภาคกลางของไตหวัน วัดแหงน้ีเปนวัดที่กอสรางขึ้นจากพลัง
แรงศรัทธาเลื่อมใสของเหลาศิษยานุศิษยและประชาชนที่รวมกันบริจาค รวมลงแรงลงใจใหกับพุทธ
ศาสนา ทั้งยังเปนมหาวิทยาลัยสงฆทีม่ีหองศึกษาพระธรรมหลายพันหองและไดช่ือวาเปนวัดที่ทันสมัย
ที่สุดแหงหน่ึงในไตหวัน    จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพ
เจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือ
ที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดานความรักที่วัดหลงซานไทเป วัดน้ีถือวาเปน
จุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรไดครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ี สิ่งที่นาสนใจ
ยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวัน
เปนฉากหลัง ใหทานไดถายรูปคูอีกดวย    

ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,200 เหรียญไตหวนั/ทริป/ทาน 

**สําหรับทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ** 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง  

 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญที่สุด
ของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมี
รูปรางคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปน
ตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกรลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน   
นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ันนํา
ทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยัง
เปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองเจียอี้ เมืองคอนไปทางใตของไตหวัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง  
       นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม  RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3:  อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป�าสนพันป - น่ังรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ชิมชาอูหลง –  เดินทาง

เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 2,200 เมตร (ใช

เวลาน่ังรถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวางทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไปเร่ือยๆ ทานจะไดชมวิวภูเขาสูง
เรียงรายกันไตตัวกันสลับกับกอนเมฆเปนวิวที่นาต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหลี่ซัน เปน
อุทยานที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียงโดงดังมากของไตหวัน นําทานเดินชมป�าสนพันปเปนลักษณะ
ทางเดินขึ้นลงไลระดับแบบขั้นบันไดสลับทางราบสองขางทางเปนป�าสนพันปลอมรอบเปนบริเวณ
กวาง ป�าสนแหงน้ีมีอายุมากกวา 100 ป ทานจะถายรูปรอบๆพรอมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูด
โอโซนไดอยางเต็มที่ จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ปุ�นมีการสรางขึ้น
ต้ังแต ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไตหวัน เพื่อใชเปนเสนทางลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาหลีซ่ันลง
มายังพื้นที่ดานลาง เสนทางรถไฟสายน้ีสูงเปนอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเปนอันดับ 2 ของเอเชีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนอาหลี่ซัน) 

 

ระหวางทางนําทานแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแทจากยอดเขาอาหลี่ซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทใหทานได
เลือกซื้อเปนของฝากได นําทานเดินทางสู เมืองไถจง  เมืองใหญทางภาคกลางของไตหวัน นําทานช
อปปم�ง ตลาดฝงเจี่ยไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภท
ทั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง รานเคร่ืองสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอ
ตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานได
เลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียัง
เปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
         นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเทา  
 
 



 

 

วันที่ 4:  เดินทางไทเป - Germanium Power - วดัหลงซาน – อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ – ซีเหมิ
นติง - น่ังรถไฟ TRA สูฮัวเหลียน - เขาที่พัก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

ออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน นําทานแวะชอปปم�งราน Germanium ที่ขึ้นช่ือเร่ืองสรอย
ขอมือเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ที่มีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น 
เพิ่มความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลึกที่เปนอัญมณีลํ้าคาที่
หายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก จากน้ันนําทานสู วัดหลงซานซื่อ เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือ
ไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของประติมากรรมและ
สถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดย
ชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาด
สายและ สําหรับทานที่ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่น่ีกับองคเทพเจา
แหงความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มีช่ือเสียงโดง
ดังมากของไตหวัน  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุก้ีสไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน 
 นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาในการ

สรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคาร
ประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึง
รูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพ
เทาน้ันที่เลาเร่ืองราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเคร่ืองใช เสื้อผา รถยนตกันกระสุนประจํา
ตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟงเร่ืองราวทางประวัติศาสตรไป
พรอมกับสิ่งเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณช้ัน 4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความ
เคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอด
นิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมี
สินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายให
ทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตน
ตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติงน่ีเอง      

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ !! พระกระโดดกําแพง  
 หลังอาหารนําทานเดินทางสูเมืองฮัวเหลียน โดยการน่ังรถไฟดวน TRA (Taiwan Railways) 
       นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม  LEA LEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 

วันที่ 5:  อุทยานทาโรโกะ-น่ังรถไฟ TRA สูไทเป – ชอปปم�งเคกพายสับปะรด - รานคอสเมติค ตึกไทเป 
101 ไมรวมชมววิชั้น 89 – อาบน้ําแรภายในหองพัก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเขาสู อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเปนอุทยานที่ใหญเปนอันดับสองของอุทยานแหงชาติทั้งหมดของไตหวัน  
ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ไดแก ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง เปนลักษณะถนนที่ตัดลัดเลาะ
คดโคงไปมาตามแนวหนาผาและหุบเขาหินออน ที่น่ีถือวาเปนสถานที่เที่ยวที่ทานตองมาเห็นดวยตัวทานเอง
เพราะหากทานดูเพียงรูปจากรูปถาย ทานจะไมเห็นถึงความอลังการและยิ่งใหญของอุทยานทาโรโกะไดเลย 
ยิ่งทานไดชมวิวที่น่ีแบบมุม bird eye view 360 องศา ทานถึงจะเก็บไดครบทุกความรูสึกของการมา
เยือนอุทยานทาโรโกะ                           
*** หมายเหตุ หากอุทยานปดเน่ืองจากเกิดภัยธรรมชาติ  หรือประเมินสถานการณแลวไมปลอดภัย
ทางบริษัททัวรจะเปลี่ยนเสนทางในการเที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ โดยคํานึงถงึความปลอดภัยของทาน
เปนหลัก ***   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 เดินทางกลับสูไทเปโดยรถไฟดวน TRA (ใชเวลาประมาณ 2.5 ชม.) ถึงไทเปนําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ 

รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําให
ทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบานหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) จากน้ัน
ทานแวะชม รานเคร่ืองสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของไตหวัน มากมาย
หลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได ใหทานได   
นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมี
รูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน ! .. โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถ
ทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาด
ใหญหนักกวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและใน
อดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก(ไมรวมคา
ขึ้นลิฟทที่ชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD)  

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 

       นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม  NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเทา 
*** พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเม่ือยลาจากการเดนิทางดวยการแชน้ําแร 

แบบบรรยากาศสวนตวัภายในหองพัก *** 

 
 

วันที่ 6:  หมูบานจิ่วเฟم�น – อุทยานเยหลิ่ว – DUTY FEE – ซื่อหลินไนท -ไตหวนั (สนามบินเถา
หยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) BR205 21.10-00.05 น. 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานสู  หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ในอดีตที่จิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยก
วงสวี้   สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี แตในยุคปจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟم�น
เปนหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเขาใจกนั
งายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเกช่ันความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีร่ียเกาหลี ซีร่ียไตหวันและการตูนแอนิเมช่ันของญี่ปุ�นที่ฉาย
ทั่วโลกอยางเร่ือง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟم�นจาก
การตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน *** 
หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมล
แบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิม



 

 

ประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***   นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ี
ต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ํา
ทะเลและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นาต่ืนตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเยหลิว่ 
 จากน้ันนําทานช็อปปم�งสินคาที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมช้ันนําใหทานไดเลือกซื้อ ในราคา

โปรโมช่ันที่จะทําใหทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! เซ็ทชุดน้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จาก
แบรนดยี่หอตาง ๆ มีใหเลือกมากมายและที่สําคัญทานไดของแทแนนอนหากทานเลือกซื้อในดิวต้ีฟรีและ
ราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอน .. คอนเฟรม ! จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปน
ตลาดที่ม่ีช่ือเสียงที่สดุของไทเป ในดานอาหารทองถิ่นของไตหวัน มีรานอาหารมากกวา 80 รานใหทานได
เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถิน่เลยทีเดียว และยังมีสินคาพื้นเมือง สินคาแฟช่ันวัยรุน  รานรองเทา
กีฬายี่หอตาง ๆ ที่ใหไดชอปปم�งกันแบบจุใจ 

คํ่า อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 

21.10 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเทีย่วบินที่ 
BR205  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

00.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : ไตหวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน 
สายการบิน EVA(BR) 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

25-30 พ.ค. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 17,900 6,500 
01-06 มิ.ย. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 17,900 6,500 
24-29 มิ.ย. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 17,900 6,500 

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ]  ทานละ 7,000 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญ/ทริป/ทาน*** 

***สําหรับทิปหัวหนาทวัรแลวแตความประทับใจ*** 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทัง้นี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯ จะคํานงึถึงผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสาํคญั*** 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความ

ถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  



 

 

     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง* 30 วันกอนเดินทางสําหรับสงกรานต * 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด ** 45 วัน สําหรับสงกรานต ** 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6. รวมน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่สามารถโหลดไดน้ําหนัก 30 กิโลกรัม 
7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 
 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 



 

 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
9.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด 
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 NTD /ทาน/ทริป 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ) ตองยื่นวีซาเขาไตหวันมีคาธรรมเนียม 1,700 

บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอรตไทย 
[เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พัก
ในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบิน
ตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะ
ไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน 

11. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

12. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

**สําคัญ!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทาน้ัน  
ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง 
ทั้งไทยและไตหวัน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา

เมืองดวยตัวของทานเอง  
ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 

 

 
          


