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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน 

EVA AIR มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาตเิถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชน

เผ่า –   เมืองเจยีอ้ี 

02.15 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ 

BR206 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 ** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน 

ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทา่นกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง) ** 

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาท่ีประเทศไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้

ปรบัอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการตั้ง

ช่ือเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วนั) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช + ชาไตห้วนั (1) 

 ท่านลงเรือส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีก

จุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบ

แห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก และ

น าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพทูวีป  

กรณีถา้ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรือ ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณ

ท่านละ 50 NTD  
 

 
แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าไข่ตม้ใบชาสูตรอาม่า ถือเป็นของกินอึกหน่ึงอยา่งท่ีควรค่าแก่

การไปล้ิมลอง ดว้ยสูตรเฉพาะตวัของอาม่า และขั้นตอนท่ีพิถีพิถนัใน

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตม้ไข่ท่ีอาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ 

รวมถึงเห็ดหลินจือ ท าใหเ้มื่อกดัไปค าแรกจะไดก้ินหอมของสมุนไพร

พรอ้มกบัรสเค็มนิดหน่อยของตวัซอส รวมๆแลว้เขา้กนัและอร่อยสุด 

รา้นอาม่าเป็นรา้นเดียวท่ีไดร้ับอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น

เกาะ และมีสาขาท่ีน่ีท่ีเดียวเท่าน้ัน 



 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ่น (2) 

บ่าย  เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  (Formosan Aboriginal Culture) หน่ึงจุดไฮไลท์ของ

ไตห้วัน ที่รวมความหลากหลายสีสนัไวใ้นท่ีเดียว หมู่บา้นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ตั้งอยู่เมืองห

น่านโถว ซึงหมู่บา้นแห่งเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้ นเมืองแบบ

ดั้งเดิม เช่น การเตน้ร าแบบพื้ นเมืองดั้งเดิม การรอ้งร าท าเพลง และการ จ าลองพิธีการแต่งงานแบบ

พื้ นเมืองดั้งเดิม อีกทั้งยงัมีหมู่บา้นจ าลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให ้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก ณ 

รา้นขายของท่ีระลึกของแต่ละชนเผ่า นอกจากน้ัน ณ ท่ีแห่งน้ียงัมี สวนพฤกษชาติใหท่้านไดร้ับชม

ความสวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงในช่วงมีนาคมของทุกปีจะเขา้สู่  ช่วงเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ และ

สวนสนุกใหท่้านไดส้นุกสนานคร้ืนเครง (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น)  

(ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ ์– มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระ

ก าลงัเบ่งบาน ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณท่านละ 350 NTD  

 
น าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของหมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า และความสวยงามของ

ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา 

หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจี่ยอ้ี (Chiayi) เมืองท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอี้

เป็เมืองท่ีมีแหล่งธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลกถึง 3 อุทยาน ซ่ึงทั้ง 3 อุทยานน้ันมี

ทศัยนียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกนัไป “จากภูเขาสู่ท่ีราบ จากท่ีราบสู่วิวทะเล”  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม เมืองเจยีอ้ี – รา้นชา – อทุยานแห่งชาตอิาลีซาน – เมืองไทจง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะ

ไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีช่ือเสียงสลบักบัภูเขาน้อยใหญ่อนัสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลี

ซานท่ี รา้นชา (Tea Shop) ชาท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั 

ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยม

ซ้ือกลบัเป็นของฝาก เดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 



กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลีซาน (5) 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคญัต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมี

ความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic 

Area)  ใหท่้านเดินชมด่ืมด า่กบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซนัโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสั

กบักบัตน้สนสูงชนัอายุกว่า 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของดอกซากุระท่ีจะบานสะพรัง่พรอ้ม

กบัพรรณไมอ้ีกนานาชนิด  
 

 (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระก าลงั

เบ่งบาน ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณท่านละ 250 NTD  
 

 
 

จากน้ัน น าท่านนัง่รถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝัง่ขา้งทาง โดยรถไฟสายน้ีถูกสรา้งขึ้ น

โดยชาวญ่ีปุ่ นเพื่อใชใ้นการล าเลียงตน้ไม ้ 

 
 



เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง (Taichung) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วันเป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน (6) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั... SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเทา่ 

จากนั้นใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่น ้าแร่

เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีสี่ ไทเป–รา้นสรอ้ยสุขภาพ–รา้นพายสบัปะรด–อทุยานแหง่ชาตหิยางหมิงชาน–ยา่นซีเหมินตงิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้น

ต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือ

ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสับปะรด 

(Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสับปะรด ป๊อปคอร์น เห็ดทอด เป็น

ตน้) จากน้ันน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ 

มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรงัสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย

คนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูเสี่ยวหลงเปา (8) 

น าท่านเดินไปปยงั อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน (Yang Ming Shan National Park) ห่างจากตวั

เมืองไทเปประมาณ 20 กิโลเมตร จากทางเหนือเท่าน้ัน ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมี

ช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั ลกัษณะเป็นเทือกเขาท่ีมีอณาเขตกวา้งถึงประมาณ 7 หมื่นไร่ ภายใน

อุทยานแห่งน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆมากมายท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่แคมป์ป้ิง เสน้ทางเดินป่า ปีนเขา ชม

สัตว์ป่า น ้าตก ตน้ไม ้ป่าไม ้บ่อน ้าแร่ ทั้งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีในแต่ละฤดูก็มีความน่าสนใจหรือเสน่ห์

แตกต่างกนัออกไป  

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงตน้เดือนมีนาคม เป็นช่วงท่ีสามารถรับชมดอกซากุระบาน (ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) และ สามารถรบัชมดอกกุหลาบพนัปีสีขาว ดอกคอลล่าลิลล่ี ตลอดจน 

หรือในเดือนตุลาคมก็จะมีลานหญา้สีเงิน และท่ีส าคญัในช่วงฤดูหนาวท่ีน้ียงัมีหมอกหนาลอยปกคลุม

เนินเขาอีกดว้ย 
 

 



   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ยา่นซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน 

สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมีของ

มากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เสื้ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง หรือของ กิ๊ฟชอ้ปมากมาย

ท่ีมีใหอ้พัเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้แบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ี

ยงัถือไดว้่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึ้ นช่ืออีกหน่ึงอย่างของไตห้วนั ถึงจะมีกล่ินเหม็นแต่อร่อยอย่า

บอกใครเชียว ดว้ยรสชาติของซอสท่ีกินคู่กบัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มนัเขา้กนัดีอยา่งลงตวั  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง (9) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั... FUHSIN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแห่งชาตเิหยห่ล่ิว – รา้นคอสเมตกิ – ถา่ยรูปคู่ตกึไทเป 101 –  

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

เดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินบรรยากาศ

แบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชา

จากรา้นคา้มากมาย  
 

 
 

แนะน าของอร่อย บวัลอยเผือกสไตลไ์ตห้วนั บวัลอยของไตห้วนัจะช้ินใหญ่กว่า

และเน้ือหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วน

น ้าเช่ือมจะเป็นน ้าถัว่เขียวหอมๆหวานๆ สามารถสัง่ไดท้ั้งแบบรอ้นและเยน็  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูซีฟู้ด (11) 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เยห่ล่ิว (Yue Liu National Park) อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่าง

ส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื้ นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเล

และลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระ

เศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

 



 
 

หลงัจากน้ันน าท่านแวะ รา้นคอสเมติก (Cosmetic Shop) ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั 

/ ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี จากน้ันน าท่านไปยงั ตกึไทเป101 

(Taipei 101) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของ

โลกในปัจจุบนั (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ี

รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, 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  

กรณีท่ีท่านตอ้งการขึ้ นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หน้าท่ีล่วงหน้าก่อน

เดินทาง โดยค่าตัว๋ขึ้ นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 
  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.10 น. บินลดัฟ้าสู่ กรงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที ่BR205 (มีบริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

00.05+1 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน 

ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทา่นกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง) ** 
 

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

** หากทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 



อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

10 – 14 ม.ค. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

24 – 28 ม.ค. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

27 – 31 ม.ค. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
18,999 5,000 12,999 

14 – 18 ก.พ. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

17 – 21 ก.พ. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
20,999 6,000 14,999 

18 – 22 ก.พ. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

08 – 12 มี.ค. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

14 – 18 มี.ค. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
20,999 6,000 14,999 

17 – 21 มี.ค. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
20,999 6,000 14,999 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 
   ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

14 – 18 เม.ย. 2562 
   ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

  ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
23,999 7,000 17,999 

16 – 20 เม.ย. 2562 
   ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

  ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
19,999 5,000 13,999 

17 – 21 เม.ย. 2562 
   ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

  ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
19,999 5,000 13,999 

19 – 23 เม.ย. 2562 
   ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

  ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
19,999 5,000 13,999 

26 – 30 เม.ย. 2562 
   ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

  ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
20,999 6,000 14,999 

  

 



 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

 หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้พื้ นเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล

กบัราคาทวัร ์ทางบริษัทจึงอยากเรียนช้ีแจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะ

ชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 5,200 NT /ทา่น  
 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมทอ่งเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทริป 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีท่ีท่านไม่ช าระเงิน หรือช าระ

เงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียว

สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 



3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปี

น้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ขอใหท่้านท่ีมีช่ือในเอกสารการจอง ท าการแฟกซ ์

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน ขอใหท่้านท่ีมีช่ือในเอกสารการจอง ท าการแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปี

น้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณี

ท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยง

เกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือ

ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อน



การเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง ความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียว ท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้    

8. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดงัน้ัน  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  แลกเปล่ียน เงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

ไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์

มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา  จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั   ไดแ้ก่

แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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