
 

 

รหัสทัวร ZET1902471 

ทัวรไตหวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก พาชิลตัวพอ] 
4 วัน 2 คืน (BR) 
หนานโถว   ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จนัทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวิ่นหวู 
รานชาอูหลง   ไทจง   หมูบานสายรุง   ฟงเจี่ยไนทมารเกต็   ไทเป 

รานพายสับปะรด   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   รานสรอยเพื่อสุขภาพ 
Huashan 1914 Creative Park   ถายรูปคูตึกไทเป 101 (ไมรวมช้ัน 89) 
ซีเหมินติง    หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น   อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว 

รานเคร่ืองสําอาง   Mitsui Outlet Park 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
23.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน 
EVA AIR  

มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเป�าเดินทาง เช็คอินรับบัตรทีน่ั่งบน
เครื่องบิน 

 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ลองเรือทะเลสาบ

สุริยัน จันทรา –  วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู –  รานชาอูหลง – ไทจง – 
หมูบานสายรุง – ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต        

 
01.45 น. / 02.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน EVA 

AIR เท่ียวบินที่ BR206 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมเครื่องระหวาง
เดินทาง (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)  

 ** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของ
สายการบิน ดังน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาที่อีกครั้ง) ** 

 
06.35 น. / 06.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน 

(เวลาที่ประเทศไตหวันเร็ว กวาประเทศไทย  1 ชั่วโมง) หลังจากผาน
ขั้นตอนศุลกากรแลว รบักระเป�าสัมภาระ จากนั้น นําทานเดินทางสูที่พัก ณ 
เมืองเถาหยวน  

เชา  บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช + ชานมไตหวัน (1) 
หลังจากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคชปรับอากาศ 
ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดวาเปนมณฑลที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน และไดรับ
การตั้งชื่อเลนวา Mother Earth of Taiwan (แผนดินแมแหงไตหวัน) นําทานลง



 

 

เรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เปนสถานที่
ทองเที ่ยวอีกจุดหนึ ่งที ่เปนที ่นิยมของชาวไตหวัน รอบๆ ทะเลสาบแหงนี ้จะมี
จุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทาน
ลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐิ
ของพระถังซัมจั๋งที ่วัดพระถังซัมจ๋ัง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป  

กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทําการปดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัทจะทําการคืนเงนิ
ประมาณทานละ 50 NTD 

 
 
 

หากมาไตหวันอีกเมนูที่ไมแนะนําไมได น่ัน
คือ ไขต มใบชา เมื ่อมาถึงทะเลสาบสุริยัน 
จันทรา ตองมาที่รานอามาที่ถือวาเปนเจาแรก
และเจาเดียวที่ไดรับอนุญาตใหเปดขาย ดวย
สูตรลับเฉพาะของอามาทําใหไขตมใบชามีกลิ่น
หอมจากสมุนไพรตางๆ สําหรับรสชาดนั้นจะมี
รสเค็มทานเพลิน ยิ่งทานพรอมชมบรรยากาศ



 

 

รอบๆ ทะเลสาบสุริยัน จันทราแลวนั้น ยิ่งทําให
ฟนแนนอน  
 

 
 นําทานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชื่อ

เรียกที่รูจักกันในนาม วัดกวนอู เปนวัดที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแหงของไตหวัน ตั้งอยูที่
เมืองหนานโถว เปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจาแหงปญญา) 
และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวและคน
ไตหวัน หากใครที่ไดมาเยือนยังเมืองหนานโถว จะตองไมพลาดที่จะมาสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแหงน้ี 
นําทุกทานเยี ่ยมชม ภายในวัดทุกทานจะพบกับ สิงโตหินออน 2 ตัว ตั ้งอยู
ดานหนาของวัด มีมูลคามากถึง1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพลัง
ของความย่ิงใหญ 

 
และหากทุกทานหันหนามองไปยังดานหนาของวัด ทุกทานสามารถชมวิวของ
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหวิ่นหวูถือไดวาเปนอีกหนึ่งจุดพิกัดที่
สามารถชมวิวทะเลสาบไดอยางสวยงาม  
 



 

 

 
  จากน้ันนําทุกทานไปยังภายในวัดเพื่อสักการะบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งจะแบง
ออกเปน 3 จุดดวยกัน ดังนี ้

จุดที่หนึ่ง : องคเทพเจากวนอู ในทานั่งบนบัลลงค ชาวจีนและชาวไตหวันมัก
นิยมมาขอพรเกี ่ยวกับเรื ่องของความประสบสําเร็จในหนาที ่การงาน กิจการ
เจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย เปนตน ตรงจุดนี้คนไตหวันมักนิยมนํา
หยกตาแมว กระเป�า กระเป�าตังค มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเปนการเรียก
เงินเรียกทอง และเสริมบารมขีองหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทานั่งบนบัลลังคคูกับองค
เทพเจาขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับ
สติปญญา  

จุดที่สาม : หรือวิหาร ตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจื้อ ตรงจุดน้ี
มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปญญา 
 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย ปลา
ประธานาธิบดี (2) 

จากนั้นพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา (Tea Shop) ชาที่ขึ ้นชื่อที่สุดของ
ไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปน
ของฝาก นําคณะเดินทางสู เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 
ของไตหวันเปนเมืองที่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ตามพุทธศาสนา นําทุกทานเดินทางไปยัง หมูบานสายรุ ง หรือ RAINBOW 
VILLAGE เปนหมูบานที่ถูกวาดลวดลายตางๆ ดวยสีสันสดๆหลากสีมากมาย ไม
วาจะเปนตามผนัง หรือกําแพงของ หมูบาน ซึ่งในลวดลายนั้นมีทั้งเปนตัวหนังสือ 
รูปการตูน หรือรูปอื่นๆที่ฝมือคลายกับของเด็ก เปนคนวาด แตโดยรวมแลวภาพ
เหลาน้ีเมื่อมองดูแลวกับมีความลงตัวใหความสวยงาม โดย เรื่องเหลาความเปนมา
วากันวา หมูบานแหงนี้ถูกสรางเพื่อเปนที่อยูอาศัยของทหารผานศึก  หรือผูลี้ภัย
ของพรรคกกมิน ศึกสภาพหมูบานในตอนนั้นไมไดนาอยูในสมัยปจจุบัน ไดมีการ 
รื ้อถอน ซึ่งในระหวางที่ไดมีการรื้อถอนนั้น ไดมีนายทหารเกา ชื ่อวา Huang 
Yung-fu ได ท ําการวาดลวดลายตางๆขึ ้นมา เมื ่อสถานที ่น ี ้ม ี นักศ ึกษาใน
มหาวิทยาลัยใกลเคียงมาพบเจอไดมีการพูดกันตอไปเรื่อยๆ ทําใหสถานที่แหงนี้มี
ชื ่อเสียง จนรัฐบาลประกาศใหเปนพื ้นที ่อนุรักษ ปจจุบันจึงหลายเปนสถานที่
ทองเที่ยวช่ือดังของเมืองไทจง 
 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานเพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต (Fengjia 
Night Market) ตั้งอยูที่เมืองไทจง บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาด
แหงนี้ถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน มีของขายมากมายให
ทุกทานไดชอปป งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื�م ้อผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องสําอาง อีกทั้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food 
มากมายที่ดึงดูดนัดทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ้มรสของความอรอย และที่สําคัญ
และพิเศษสุดๆ ตลาดแหงนี้นั้นมีสินคาแบรนดที่มักจะลดราคาไดอยางถูกสุดๆ 
อยางเชน Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเลือกมากที่สุดใน
ไตหวัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เมื่อมาถึงฟงเจี่ยไนทมารเก็ต 
แนะนําร านรองเทา ABC Mart 
ศ ูนย รวมรองเทาแบรนดต างๆ 
อ า ทิ เ ช  น  Onitsuka Tiger, 
Adidas, Nike, Converse เปน
ตน บางรุนภายในรานถือวามีราคา
ที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับรุนนั้นๆ ใน
ไทย  

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูชาบูบุฟเฟ�ต
สไตลไตหวัน (3) 

นําทานเขาสูที่พัก... MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สาม ไทเป – รานพายสับปะรด – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานสรอยเพ่ือสุขภาพ 

– Huashan 1914 Creative Park – ถายรูปคูตึกไทเป 101 (ไมรวมช้ัน 89) 
– ซีเหมินติง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวัน
เปนศูนยรวมทางดานตางๆ ของไตหวัน ทั ้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 
ลานคน นําทานเลือกซื ้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake 
Shop) ขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปน
ต น) จากนั ้นน ําท านชม อนุสรณสถานเจียงไคเช ็ค (Chiang Kai Shek 
Memorial Hall) ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช
เวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 
แสนตารางเมตร   



 

 

 
 
ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยาก
ภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดี
เจียงไคเช็คในทานั่งขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�า
อยู 2 นายตลอดเวลา และที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมือง
การปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซน
ที่ชั้นลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีก
หนึ่งพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมที่แหงนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตน
ช่ัวโมง ตั้งแตเวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนเูสี่ยวหลง
เปา (5) 
บาย  พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ 

มีทั ้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการป�องกันรังสี ชวยการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง 
เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู 
Huashan 1914 Creative Park เปนศูนยรวมการแสดงนิทัศการดานศิลป-
วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจากทั่วมุมโลก ที่ตั้งอยูใจกลางเมืองไทเป ในอดีตกอนที่จะ



 

 

เปนแหลงรวมกิจกรรมดานทางศิลปะน้ันเดิมเคยเปนโรงงานผลิตไวนมากอน ตอมา
ทางเอกชนไดปรับเปลี่ยนใหเปนพื้นที่รวมความคิดสรางสรรค มีการแสดงผลงาน
ศิลปะ นิทัศการแสดงผลงานตางๆ รวมถึงการแสดงของเหลาศิลปนที่คอยแวะ
เวียนมาแสดงใหไดชมฟรีๆ กันดวย ทั้งน้ียังมีรานอาหารและรานคาขายของที่ระลึก
ที่ตกแตงรานนารักๆ มีมุมใหทานใหเลือกถายรูปอัพเดทโลกโซเชียลแบบไมตกเท
รนดอีกดวย 

 
 

 
 

จากนั้นนําทานไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหทานไดถายรูปคูกับแลนด
มารคของประเทศไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับ
ในป 2016) ซึ ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่



 

 

รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิเชน 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  เปนตน  

 
กรณีที่ทานตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่

ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาตั๋วขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 
NTD 

  

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้
เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของ
วัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา 



 

 

รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค หรือของ กิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดท
แฟช่ันเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนด
ของทีนี้ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนัก  ชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกัน
อยางจุใจ 

 

 
 

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น 
เปนอาหารเลอคาที่คุณตองลองสัก
ครั้งในชีวิต ระดับความเหม็นของ
เตาหูนั้นมี 3 ระดับ กลิ่นเหม็นสุด
แนะนําเปนแบบตม, กลิ ่นเหม็น
ปานกลางแนะนําเปนแบบยาง, 
และกลิ่นเหม็นเบาสุดแนะนําเปน
แบบทอด สําหรับรสชาดตองทาน



 

 

กับซอสรสเด็ด ทานคู กับผักดอง
เครื่องเคียงแลวนั้น หากใครไดลิ้ม
ลองตองเปนเมนูในดวงใจอีก 1 
เมนูแนนอน  

 
คํ่า  อิสระม้ืออาหารคํ่า ณ ตลาดซีเหมินติง เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของ
ทาน 
พักที่  EASTERN HOTELS & RESORT หรือเทียบเทา 

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ แบบสวนตัวในหองพัก 
ซึ่งการ แชนํ้าแรเชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบ หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่สี่ หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – รานเคร่ืองสําอาง – Mitsui 

Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น (Jiufen Old Street) ทีต่ั้งอยูบริเวณไหลเขา
ในเมือง จีหลง จิ่วเฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มี
ชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหาร
ของชาวไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา 
มากมาย ที่หมูบานโบราณจิ่วเฟم�นถือเปนสถานที่ทองเท่ียวยอดฮิตที่ตองหามพลาด
อีกที่ เพราะนอกจากความเปนเอกลักษณที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวแลว ความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ยังประดับประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทางและรานคา
ตางๆ เปนจุดไฮไลทใหไดภาพสวยๆ ไดเช็คอินไมตกเทรนดแนนอน 



 

 

 
 
 

แนะนําของอรอย บัวลอยสไตล
ไตหวัน เปนบัวลอยเผือกและเปน
ขนมขึ้นชื่อของจิ่วเฟم�นเลยก็วาได บัว
ลอยของไตหวันจะชิ้นใหญกวาและ
เนื้อหนึบกวามาก แตละสีก็คนละรส
และมีความหนึบไม  เท ากัน ส วน
นํ ้าเช ื ่อมจะเปนนํ ้าถั ่วเขียวหอมๆ 
หวานๆ สามารถสั่งไดทั ้งแบบรอน
และเย็น 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูซีฟู�ด (7) 



 

 

จากนั้นนําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติ เยหลิ่ว (Yehliu Geopark Park) 
อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่น
ไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปน
รูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

 
หลังจากนั้นนําทานแวะ รานคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสําอาง
รวมถึงพวกยา / นํ้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกัน
อยางเต็มที่ จากนั้นนําทุกทานชอปปم�งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK 
สวรรคของนักชอปทั้งหลาย โดยที่ทุกทานสามารถซื้อรองเทา กระเป�า หรืออ่ืนๆอีก
มากมาย ที ่ เป นแบรนดยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, 
PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน  

20.45 น. นําทานเหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที ่BR205 ใชระยะเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการระหวางการ
เดินทาง 

23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 



 

 

** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการ
บิน 

ดังน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาที่อีกครั้ง) ** 
 

 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ และ 
เด็ก  

หองละ 2-3 
ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

04 – 07 กันยายน 2562 BR206 BKK-TPE 01.45 – 06.35 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 14,878 3,500 7,900 

14 – 17 พฤศจิกายน 2562 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 14,878 3,500 7,900 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 

ทานละ 1,200 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมท
สินคาพื ้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 
NT /ทาน  



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
** 
 

**โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรบัเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม  
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 

 
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ  
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม

กรมธรรม)  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาทําหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาว เนื่องจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับ

หนังสือเดินทางไทย และสามารถพํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศ



 

 

กลับมาใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทางสถานฑูตไตหวัน
กําหนด, หากถือพาสปอรตขาราชการเดินทางตองยื่นวีซาเพื่อเขาไตหวัน  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)  

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 NTD/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ



 

 

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่องในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี



 

 

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํา นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน    

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา   ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน      

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอชิ้น ไดไมเกิน 10 ชิ้น โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท 
และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทาน  ละ 1 ใบเทานั้น ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน     
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน    



 

 

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี   
2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื ่องบินไดในจํานวนและ

ปริมาณที่จํากัด   ไดแกแบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh 
หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 
Wh สามารถนําขึ้นเครือ่งไดไมเกินคนละ 2 กอน  

2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํา
ขึ้นเครื่องในทุกกรณี  

3. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
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