
 
 
 
 
 
 
 

ไตห้วนั เช็คอนิตวัแม ่5วนั3คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์– เดอืนมถุินายน 2563 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมธรรมชาตทิ ีอุ่ทยานอาลซีาน - ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 

แช่น า้แร่แบบส่วนตวัในหอ้งพกั - ขอพร ณ วดัหลงซาน 

หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า - เมอืงเจยีอี ้- ไทจง 
ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต – น า้พุรอ้นเป่ยโถว – อนุสารณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

ซีเหมนิตงิ - ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน - อุทยานแห่งชาตเิย่หลิว่ – ถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101 

เมนูพเิศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั , เส ีย่วหลงเปา  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการ
บิน EVA AIR  มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรท่ีนั่งบน
เครื่องบิน 

 

วนัทีส่อง สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – หมู่บา้นวฒันธรรม 9 
ชนเผ่า –   เมอืงเจยีอี ้

02.15 น. บินลัดฟ้าสู่ เม ืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน สายการบนิ EVA AIR 
เท ีย่วบนิที ่BR206 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใช้ระยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

 

 ** (สายการบนิ EVA AIR  จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสาย
การบนิ ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของท่านกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าคณะเดินทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) โดย
รถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วัน  และ

ไดร้ับการตัง้ชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วัน) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั 

น าท่านลงเรือส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวอีกจุดหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญท่ี

ท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ
และชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งท่ี วดัพระถงัซมัจ ั๋ง 
ท่ีอันเชญิมาจากชมพูทวีป  

 กรณีถา้ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรือ ทางบรษิทัจะท าการคืน
เงนิประมาณท่านละ 50 NTD  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

บ่าย  เย่ียมชม หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า (Formosan Aboriginal Culture) หนึ่งจุดไฮไลท์
ของไตห้วัน ท่ีรวมความหลากหลายสีสันไวใ้นท่ีเดียว หมู่บา้นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ตัง้อยู่เมืองห
น่านโถว ซึงหมู่บา้นแห่งเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพ้ืนเมืองแบบ

ดัง้เดิม เช่น การเตน้ร าแบบพ้ืนเมืองดัง้เดิม การรอ้งร าท าเพลง และการ จ าลองพิธีการแต่งงาน
แบบพ้ืนเมืองดัง้เดิม อีกทัง้ยังมีหมู่บา้นจ าลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให ้ท่านไดเ้ลือกซื้อของ
ท่ีระลึก ณ รา้นขายของท่ีระลึกของแต่ละชนเผ่า นอกจากนั้น ณ ท่ีแห่งนี้ยังมี สวนพฤกษชาติให ้

ท่านไดร้ับชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึง่ในช่วงมีนาคมของทุกปีจะเขา้สู่  ช่วงเทศกาลดอก
ลาเวนเดอร์ และสวนสนุกใหท่้านไดส้นุกสนานครื้นเครง (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)  
(ช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์– มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอก

ซากุระก าลงัเบ่งบาน ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษิทัจะท าการคนืเงนิประมาณท่านละ 350 NTD  
 

 
 
น าท่าน น ั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความสวยงามของหมู่บ ้าน
วฒันธรรม 9 ชนเผ่า และความสวยงามของทะเลสาบสุริยัน-
จันทรา หลังจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) เมือง

ท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอี้เป็เมืองท่ีมีแหล่ ง
ธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลกถึง 3 อุทยาน ซึ่งทั้ง 3 
อุทยานนั้นมีทัศยนียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป 

“จากภูเขาสู่ท่ีราบ จากท่ีราบสู่วิวทะเล”  
ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
ทีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม เจยีอี ้– รา้นชา – อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน – ไทจง – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่าง
ทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีชื่อเสียงสลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่าน

แวะชิมชาอาลีซานท่ี ร้านชา (Tea Shop) ชาท่ีขึ้นชื่อ ท่ีสุดของไตห้วัน มีรสชาติหอม มี
สรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล 
และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก เดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน  
หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็น
อุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วัน อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน (Alishan 

National Scenic Area)  เป็นอุทยานท่ีมีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมี
ชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วัน ใหท่้านเดินชมดื่มด ่ากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สทิธิ์อาลีซันโดยตลอด
เสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สนสูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา 

และตน้ไมน้านาพันธุ์ และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของดอก
ซากุระท่ีจะบานสะพรั่งพรอ้มกับพรรณไมอ้ีกนานาชนิด 
(ช่วงประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ล ิ ดอกซากุระ
ก าลงัเบ่งบาน ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษิทัจะท าการคนืเงนิประมาณท่านละ 250 NTD  
จากนั้น น าท่านน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝั่งข้างทาง โดยรถไฟสายนี้ถูก
สรา้งขึ้นโดยชาวญ่ีปุ่น เพ่ือ ใช ้ในการล า เลี ยงตน้ไม ้และเดินทางมุ่ งหนา้สู่  เม ืองไทจง 

(Taichung) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางทางดา้นการศึกษา 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
น าท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night Market) 
ตัง้อยู่ท่ีเมืองไทจง บริเวณใกลม้หาวิทยาลัยฟ่งเจี่ย โดยตลาดแห่งนี้ถือไดว้่าเป็นตลาดกลางคืน

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วัน มีของขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ 



 
 
 
 
 
 
 

รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค์ อีกทัง้อาหารทอ้งถ่ิน หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food 

มากมายท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาชมิ ลิ้มรสของความอร่อย และท่ีส าคัญและพิเศษสุดๆ 
ตลาดแห่งนี้นั้นมีสนิคา้แบรนด์ท่ีมักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka Tiger ลด
ราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบใหเ้ลือกมากท่ีสุดในไตห้วัน 

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั...SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเท่า 

จากน ัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึง่การ

แช่น า้แร่เชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีน
โลหติดขีึน้ 
 

วนัทีส่ี ่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสบัปะรด – น ้าพุร้อนเป่ยโถว – วดัหลงซาน – 
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซีเหมนิตงิ 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมอืงไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูน ย์รวม
ทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเป
อยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน น าท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพาย
สบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อป

คอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) 
ท่ีเป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี 
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 

เครื่องประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 

ย่าน เมอืงซนิเป่ยโถว เป็นย่านท่ีมีชื่อเสียงดา้นบ่อน ้าพุรอ้นของไตห้วัน เมืองซนิเป่ยโถวเพ่ิงถูก

สรา้งขึ้นในยุคท่ีไตห้วันตกอยู่ภายในใตอ้าณานิคมของญ่ีปุ่นเท่านั้น ประมาณปีค.ศ. 1900 ท าให ้
ในเมืองนี้จะมีบรรยากาศของความเป็นญ่ีปุ่นหลงเหลืออยู่มากมาย น าท่านชม น า้พุรอ้นเป่ยโถว 
บ่อน ้ารอ้นแห่งนี้เป็นน ้าพุรอ้นจากแหล่งธรรมชาติ เป็นย่านท่ีเงียบสงบเต็มไปดว้ยธรรมชาติ น ้าพุ

รอ้นแห่งนี้ไม่สามารถแช่ได ้เพราะมีอุณภูมิสูงถึง 80-100 องศาเซลเซียส 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงของคน

ไตห้วัน วัดแห่งนี้มีอายุราวๆ เกือบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ท่ีส าคัญเรื่อง
ความรัก เชื่อกันว่าใครท่ีไม่ประสบความส าเร็จเรื่องความรัก ใหข้อพรกับเทพเฒ่าจันทรา ท่ีวัด
แห่งนี้ แลว้ความรักจะกลับมาดีขึ้น 

 

 
 
จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่ี

สรา้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้
เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร   
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน  

โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมี
ใบหนา้ย้ิมแยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลั งจะมี
ขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ

วิทยาศาสตร์ โซนท่ีชัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค อีกทัง้ทัง้ยังมีการจัดโชว์ส ิง่ของเครื่องใช ้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหาก
ใครไดม้าเย่ียมท่ีแห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึง่จะมีทุกๆตน้ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 

ของทุกวัน  
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั ้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งนี้
เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นท่ีทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน 
ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค์ 

หรือของ ก ิ๊ฟชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้ัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด์ หรือไม่มีแบ
รนด์ อีกทั้งส ินคา้มีแบรนด์ของทีนี้ยังถือไดว้่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายให ้
ไดม้าชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ 

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั... FUHSIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิย่หลิว่ – รา้นคอสเมตกิ – ถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101 

–  สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ท่ีตัง้อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จี

หลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในไตห้วัน 
เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั ้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดีต ชื่นชมวิว
ทิวทัศน์ รวมทัง้เลือกชมิและซื้อชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูซีฟู้ ด  
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิว่ (Yue Liu National Park) อุทยานแห่งนี้
ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อน

ของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้ก ิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชนิี ซึง่มีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก 
 

 
 

หลังจากนั้นน าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ท่ีมีเครื่องส าอางรวมถึงพวกยา / 
น ้ามัน / ยานวดท่ีขึ้นชื่อของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มท่ี  

จากนั้นน าท่านไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของ
ประเทศไตห้วัน ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความ
สูงถึง 508 เมตร ซึ่งดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไว ้

มากมาย อาทิเช่น 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  

กรณีทีท่่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่่วงหน้า
ก่อนเดนิทาง โดยค่าต ั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
20.45 น. บินลัดฟ้าสู่ กรงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบิน EVA AIR เท ีย่วบนิที ่BR205 

 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใช้ระยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

23.40 น.  เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
 

** (สายการบนิ EVA AIR  จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสาย

การบนิ ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของท่านกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 
 

********************************************** 

 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ั๋วภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนท าการออกต ั๋วโดยสาร กรุณาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดท ัง้สิน้ 
 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก  

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
และขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท**  

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ2-3 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมต ั๋ว 

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 มถิุนายน 2563 17,999 5,500 13,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์

ท่านละ 1,500 NTD /ทรปิ/ต่อท่าน*** 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้
พื้นเมือง ในนามของร้านรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการงัสีแดง ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล
ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่ม ี
การบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกค้าไม่มคีวามประสงค์จะเข้าร้านรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน
เป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ท่าน  
หมายเหตุ : 
1. โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 
2. การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.   

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   



 
 
 
 
 
 
 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลิกวีซ่าส าหรับหนังสือ
เดินทางไทย และสามารถพ านักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ีซ่าตามปกติ ผู ้
เดินทางตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการขอวีซ่าตามทางสถานฑูตไตห้วนัก าหนด 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากห ัวหน้า
ทวัรก์่อนการใช้บรกิาร)  

ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจอง

ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ

ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบริษัท

จะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่
นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  



 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน
ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะ
เดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหนา้
ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ มิได ้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี้บริษัทจะค านึงถึง ความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียว 

ท่ีมิไดเ้กดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย 
การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดังนั้น  
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ      
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น      

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100     มิลลิลิตร

ต่อชิ้น ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาให ้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ ส ิง่ของดังกล่าว
มีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่อง บิน
เท่านั้น     

1.1 สิ่งของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้   

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด   ไดแ้ก่
แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง
ไดไ้ม่มีการจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได ้
ไม่เกนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี 

3. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 
 
 

 


