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TAIWAN 
TAIWAN SO HAPPY 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 

14 – 18 เม.ย. 66 *24,900.- 5,900.- 

20 – 24 เม.ย. 66 22,900.- 5,900.- 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 *24,900.- 5,900.- 

04 – 08 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

11 – 15 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

25 – 29 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

01 – 05 มิ.ย. 66 *24,900.- 5,900.- 

22 – 26 มิ.ย. 66 22,900.- 5,900.- 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)      

2 เดินทางสุวรรณภมูิ  สนามบินเถาหยวน 

(BR206 : 01.45-06.35)    ล่องเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา   

วัดพระถังซมัจ๋ัง   วัดเหวนิหวู ่ เมืองเจียอี้ 

✈   Renyi Lake Hotel 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 ร้านชา TEA SHOP  อุทยานอาลีซาน  ชมปา่สนพันป ี 

เมืองไทเป  ศนูย์เจอร์เมเนีย  ตลาดซื่อหลนิไนทม์าร์เกต็ 

  X Hotel Midtown Richardson  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 หมูบ้่านฉือเฟ่ิน  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน    
ถ่ายรูปท่าเรือประมงเจ้ิงปนิ  ไทเป  ช้อปปิ้ งซีเหมินติง 

  X Hotel Midtown Richardson  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 น้าพุร้อนเป่ยโถว  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกช้ัน89)  
ร้านคอสเมติค  ช้อปปิ้ งเคก้พายสับปะรด  
อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค  สนามบินเถาหยวน  
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมู)ิ (BR205 : 20.45-23.30) 

 X ✈  

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA (BR) รวมน้าหนักกระเป๋า 23  

กิโลกรมั โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 

[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ หรือเน้ือสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่า

ฝืนมีโทษจับปรับได้] 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206  (มีอาหารและ

เครื่องดื่มบรกิารบนเครื่อง) 

  

วันที่สอง เดินทางสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน (BR206 : 01.45-06.35)  

ล่องเรอืทะเลสาบสุรยิันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้ 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

(เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวัน ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่าน ล่องเรือ

ทะเลสาบสุรยัิน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้าจืดท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวันเส้นทาง

รอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งน้ีจะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือน



GQ1TPE-BR014  Taiwan so Happy 5 วนั 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

พระอาทิตย์ คร่ึงล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวท่ีก าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกร

ล้อมรอบ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน น าท่านน่ังเรือยอร์ช ชม

ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ี 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

 จากน้ันน าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอัญเชิญมาจากชมพู

ทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบ

สุริยัน จันทรา 

 

 จากน้ันน าท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวน

อู เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือท่ีเรารู้จักกันในนาม  

“เฒ่าจันทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในด้านความรักท่ีวัดหลงซันไทเป วัดน้ีถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้า

ส าคัญท่ีท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาท่ีวัดน้ี สิ่งท่ีน่าสนใจยังไม่หมดแค่น้ียังมีสิงโต

หินอ่อน 2 ตัว ท่ีต้ังอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้

ถ่ายรูปคู่อีก 
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 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเล ถือเป็นเมืองเดียวในไต้หวันท่ีมีแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติชายฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงใต้ (Southwest Coast National Scenic Area) และอุทยานแห่งชาติสิรายา  โดยท้ัง 3 

แห่งน้ี ล้วนมีทัศนียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงาม ต้ังแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ท้ังยังเป็นท่ีต้ังของยวี่ซัน 

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของไต้หวันอีกด้วย ท าให้เจียอ้ีมีระบบนิเวศทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท า

ประมงและเพาะเลี้ยงหอยนางรมเป็นอย่างย่ิง 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) 

ที่พัก Ren Yi Lake Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  

วันที่สาม รา้นชา TEA SHOP   อุทยานอาลีซาน   ชมป่าสนพันปี   เมืองไทเป  

ศูนย์เจอรเ์มเนีย  ตลาดซื่อหลินไนท์มารเ์ก็ต 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 น าท่านแวะชิมชาไต้หวันแท้ๆ ท่ีนิยมปลูกกันมาก ด้วยสภาพอากาศบนพ้ืนท่ีสูง และอากาศท่ีเย็น

ตลอดท้ังปีของท่ีน่ี ท าให้ชาท่ีน่ีมีรสชาติดี กลมกล่อมและพันธุ์ชาของท่ีน่ียังเป็นพันธุ์ชาท่ีน ามาปลูกใน

ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่ีมีความสูงจากระดับน้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้

เวลาน่ังรถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางท่ีวิ่งขึ้นเขาสูงไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูง

เรียงรายกันไต่ตัวกันสลับกับก้อนเมฆเป็นวิวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจย่ิงนัก เดินทางเข้าสู่อุทยานอาหลี่ซัน เป็น

อุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน น าท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะ

ทางเดินขึ้นลงไล่ระดับแบบขั้นบันไดสลับทางราบสองข้างทางเป็นป่าสนพันปีล้อมรอบเป็นบริเวณ

กว้าง ป่าสนแห่งน้ีมีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆพร้อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูด

โอโซนได้อย่างเต็มท่ี จากน้ัน นําท่านนั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาลีซันท่ีญี่ปุ่นมีการสร้างขึ้น

ต้ังแต่ ค.ศ.1912 ในสมัยท่ียังปกครองไต้หวัน เพ่ือใช้เป็นเส้นทางล าเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหลี่ซันลง

มายังพ้ืนท่ีด้านล่าง เส้นทางรถไฟสายน้ีสูงเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 

 น าท่าน ช้อปป้ิง รา้น Germanium ท่ีขึ้นช่ือเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีประกอบไปด้วยแม่เหล็ก

แร่ก้อนธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ท าให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปร้ีกระเปร่า และคลาย 

ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้าลึกท่ีเป็นอัญมณีล้าค่าท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ท่ีในโลก 

 น าท่านช้อปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนท์มารเ์ก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่น

ของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว 

และยังมีสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าแฟช่ันวัยรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ท่ีให้ได้ช้อปป้ิงกันแบบจุใจ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก Midtown Richardson หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่พักย่านซิเหมินติง 

  

วันที่สี ่ หมู่บ้านฉือเฟ่ิน   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  ถ่ายรูปท่าเรอืประมงเจิ้งปิน    

ไทเป   ช้อปป้ิงซเีหมินติง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

 จากน้ันเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านฉือเฟ่ิน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในอ าเภอผิงสี เป็นหมู่บ้านโบราณท่ีมี

ทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟท่ีใช้ขนถ่านหิน ให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย (รวมค่าโคม 1อัน/4ท่าน) ลักษณะคล้ายโคมย่ีเป็ง  มีช่ือว่า “โคม

ขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ท่ีปรึกษาด้านการทหารคนส าคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพ่ือ

ใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารของกองทัพต้ังแต่เมื่อคร้ังอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงสี หรือ PingXi 

Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นคืนท่ีพระจันทร์

เต็มดวงคร้ังแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีน คล้ายกับเป็นวันส่งท้ายเทศกาลตรุษจีน 
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 น าท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทาง

รถไฟแห่งแรกของไต้หวันท่ีสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ช่ือเสียงต้ังแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้   สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แต่ใน

ยุคปัจจุบันน้ีท่ีหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บ้านท่ีมีการขายของพ้ืนเมือง ท้ังขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของ

ฝากแบบพ้ืนเมืองหรือท่ีเราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันน่ันเองและท่ีน่ียังมีโลเคช่ัน

ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ย์เกาหลี ซี

ร่ีย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมช่ันของญี่ปุ่นท่ีฉายท่ัวโลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้คนท่ัวโลก

เห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตูนเร่ืองน้ีและกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการ

มาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหน่ึงของไต้หวัน 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  

 น าท่านสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่าเรือประมงเจ้ิงปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด 

หลากหลายสีสันต์สุดอาร์ต 
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 น าท่านช้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หาก

เปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้าน

ในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าท้ังเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้าย่ีห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ 

แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปป้ิงอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน 

แนะน าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต ารับของเมนูน้ีอยู่ท่ี

ซีเหมินติงน่ีเอง 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก Midtown Richardson หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่พักย่านซิเหมินติง 

  

วันที่ห้า น้าพุรอ้นเป่ยโถว   ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น89)   รา้นคอสเมติค    

ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   สนามบินเถาหยวน    

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเป่ยโถวดินแดนแห่งน้าพุร้อนและประวัติศาสตร์ไต้หวัน 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์บ่อน้าพุร้อนเป่ยโถว พิพิธภัณฑ์สไตล์วิคตอเรียและการผสมผสานกันระหว่าง

ยุโรปกับโรมันอายุเก่าแก่นับร้อยปีของไต้หวัน  ตัวอาคารช้ันแรกสร้างขึ้นจากอิฐสีแดงโดดเด่นสวยงาม

และช้ันท่ีสองท ามาจากไม้กระดานตกแต่งด้วยกระจกสีโมเสกมีขนาดใหญ่ประมาณ 2,300 ตารางเมตร 

และการออกแบบของพ้ืนท่ีโดยรวมมีรูปแบบเดียวกับภูเขา (Mount Izu Hot Spring Bath) ของ

ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับบ่อน้าพุร้อนและห้อง

อาบน้า นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีของห้องสมุด สถานท่ีพักตากอากาศ บ่อน้าร้อนและร้านขายของท่ีระลึก

อีกด้วย 

 

 เดินทางกลับไทเป นําท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน 

หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน  โครงสร้างของตึก

น้ีแสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งน้ีตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร 

ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันท่ีช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการ

สั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงท่ีสุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นท่ี 

1 ของไว้ได้คือลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวช้ัน 89) 

 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

 น าท่านเลือกซื้อของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือน

ขนมประจ าชาติเลยก็ว่าได้แนะน าให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพาย
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สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)น าท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องส าอางช่ือดัง

ของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ท่ีท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 

 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาใน

การสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัว

อาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนท่ีส าคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคน

ใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงน่ันเอง ภายในห้องน้ี

ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่าน้ันท่ีเล่าเร่ืองราวชีวประวัติของท่านท้ังสองแต่ยังมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสื้อผ้า 

รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งท่ีจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟัง

เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่าน้ี และอีกหน่ึงส่วนท่ีส าคัญคือบริเวณช้ัน 4 จัดแสดงรูป

ป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวร

ของเหล่าหทารท่ีแสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

20.45 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดย

เที่ยวบินที่ BR205  (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 

14 – 18 เม.ย. 66 *24,900.- 5,900.- 

20 – 24 เม.ย. 66 22,900.- 5,900.- 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 *24,900.- 5,900.- 

04 – 08 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

11 – 15 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

25 – 29 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

01 – 05 มิ.ย. 66 *24,900.- 5,900.- 

22 – 26 มิ.ย. 66 22,900.- 5,900.- 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 

แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ 
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*เง่ือนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกบัทาง

เจ้าหน้าท่ี ** 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

3. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

*ส าหรับท่านท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเน้ือสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจ าเป็น

ให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากท่ีกรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมตามจริงหน้างาน 

5. ค่าภาษีน้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการให้บรกิาร 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน  ในกรณีท่ีค่าทัวร์ราคาต่ากว่า 10,000 บาท  

3.3 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางส าหรับช่วงสงกรานต์และปี

ใหม่** 

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมช่ัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนเท่าน้ัน 

4. กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิกการเดินทาง 

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 
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6.1 แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

6.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 

6.3 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินท้ังหมด 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

เจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่

สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น** 

6.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียว

ท่ัวไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง 

ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า

ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ

บังคับใดๆ ท้ังสิ้น 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  

ณ วันท่ีมีการลงร้าน 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 

180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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