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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู 

 

23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน  EVA AIR มี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบตัรท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า –   เมืองเจียอ้ี 

 

02.15 น. บินลดัฟ้าสู ่เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR206 (มีบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 ** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดงันั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้) ** 

 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่น

ข ัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าคณะเดินทางสู ่เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว้า่

เป็นมณฑลท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศไตห้วนั และไดร้ับการตัง้ช่ือเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดินแมแ่หง่ไตห้วนั) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช + ชาไตห้วนั (1) 

น าทา่นลงเรือส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ี

นิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดส าคญัท่ีทอ่งเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร 

น าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก และน าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงั

ซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป  

 กรณีถา้ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา ท  าการปิดไมใ่หท้  าการลอ่งเรือ ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณทา่นละ 50 NTD  
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หากมาไตห้วนัอีกเมนูท่ีไมแ่นะน าไมไ่ด ้นั่นคือ ไข่ตม้ใบชา เม่ือ

มาถึงทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ตอ้งมาท่ีรา้นอามา่ท่ีถือวา่เป็นเจา้แรกและ

เจา้เดียวท่ีไดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสูตรลบัเฉพาะของอามา่ท  าใหไ้ขต่ม้

ใบชามีกล่ินหอมจากสมุนไพรตา่งๆ ส าหรับรสชาดนั้นจะมีรสเค็มทาน

เพลิน ย่ิงทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสุริยนั จนัทราแลว้นั้น 

ย่ิงท  าใหฟิ้นแน่นอน  

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน (2) 

บ่าย  เย่ียมชม หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า (Formosan Aboriginal Culture) หน่ึงจุดไฮไลทข์องไตห้วนั ท่ีรวม

ความหลากหลายสีสนัไวใ้นท่ีเดียว หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ตัง้อยู่เมืองหน่านโถว ซึงหมู่บา้นแห่งเป็น

สถานท่ีท่ีจดัแสดงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวพ้ืนเมืองแบบดัง้เดิม เชน่ การเตน้ร าแบบพ้ืนเมืองดัง้เดิม การรอ้ง

ร าท  าเพลง และการ จ าลองพิธีการแตง่งานแบบพ้ืนเมืองดัง้เดิม อีกท ัง้ยงัมีหมูบ่า้นจ าลองของแตล่ะชนเผา่ รวมถึงให ้ทา่น

ไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก ณ รา้นขายของท่ีระลึกของแตล่ะชนเผา่ นอกจากนั้น ณ ท่ีแห่งน้ียงัมี สวนพฤกษชาติใหท้า่นได ้

รับชมความสวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงในชว่งมีนาคมของทุกปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ และสวนสนุกใหท้า่น

ไดส้นุกสนานคร้ืนเครง (ไมร่วมคา่เคร่ืองเลน่)  
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(ชว่งประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ ์– มีนาคม ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระก าลงัเบง่บาน ท ัง้น้ี

ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

กรณีถา้อุทยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณทา่นละ 350 NTD  

 

 

น าทา่น นั่งกระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 

ชนเผา่ และความสวยงามของทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา 

 

หลงัจากนั้นน าคณะเดินทางสู ่เมืองเจียอ้ี (Chiayi) เมืองท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ย

ภูเขาและทะเล เจียอ้ีเป็เมืองท่ีมีแหลง่ธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกถึง 3 

อุทยาน ซ่ึงท ัง้ 3 อุทยานนั้นมีทศัยนียภาพท่ีโดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกนัไป “จากภูเขาสูท่ี่ราบ จากท่ีราบสูวิ่วทะเล”  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (3) 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม เจียอ้ี – รา้นชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มวิวไร่ชาอาลี

ซานท่ีมีช่ือเสียงสลบักบัภูเขานอ้ยใหญอ่นัสวยงาม จากนั้นพาทา่นแวะชิมชาอาลีซานท่ี รา้นชา (Tea Shop) ชาท่ีขึ้นช่ือ

ท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชว่ยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก เดินทางตอ่สูอุ่ทยานแหง่ชาติอาลีซาน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน (5) 

หลงัอาหารกลางวนัน าทา่นชมจุดทอ่งเท่ียวส าคญัตา่งๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอุทยานท่ีมีสวยงาม มี

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่าก และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ใหท้า่นเดินชมด่ืมด ่ากบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิ

อาลีซนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผสักบักบัตน้สนสูงชนั อายุกวา่ 1 ,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และ

ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ทา่นจะไดพ้บสีชมพูของดอกซากุระท่ีจะบานสะพรั่งพรอ้ม

กบัพรรณไมอี้กนานาชนิด  

 

 (ชว่งประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระก าลงัเบง่บาน ท ัง้น้ีขึ้นอยู ่

กบัสภาพอากาศ) 

 

กรณีถา้อุทยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณทา่นละ 250 NTD  
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จากนั้น น าท่านนัง่รถไฟโบราณ เพ่ือชมวิวธรรมชาติสองฝ่ังขา้งทาง โดยรถไฟสายน้ีถูกสรา้งขึ้นโดยชาวญ่ีปุ่นเพ่ือใช ้

ในการล าเลียงตน้ไมแ้ละเดินทางมุง่หนา้สู ่เมืองไทจง (Taichung) เมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา น าทา่นเพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกบั ฟงเจ่ีย 

ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยูท่ี่เมืองไทจง บริเวณใกลม้หาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย โดยตลาดแห่งน้ีถือไดว้่า

เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั มีของขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น 

เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์อีกทัง้อาหารทอ้งถ่ิน หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมาย

ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาชิม ล้ิมรสของความอร่อย และท่ีส าคญัและพิเศษสุดๆ ตลาดแหง่น้ีนั้นมีสินคา้แบรนดท่ี์

มกัจะลดราคาไดอ้ยา่งถูกสุดๆ อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบใหเ้ลือกมากท่ีสุดในไตห้วนั 

 

 

มาฟงเจ่ีย ไนทม์าร์เก็ต แนะน ารา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วม

รองเทา้แบรนด์ต่างๆ เชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse 

เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถือไดว้า่มีราคาท่ีถูกกวา่เม่ือเทียบกบัรุ่นน้ันๆ 

ในไทย  

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดฟงเจ่ีย ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า 

จากนัน้ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่น ้าแร่เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่

น ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัท่ีส่ี ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – น ้าพุรอ้นเป่ยโถว – วดัหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

– ซีเหมินติง 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ท ัง้

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้น

คน น าทา่นเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพาย

สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนั้นน าทา่นแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเป็น
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เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีท ัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ชว่ยการไหลเวียนของเลือดใน

ร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล า้คา่ของชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูเส่ียวหลงเปา (7) 

ยา่น เมืองซินเป่ยโถว เป็นยา่นท่ีมีช่ือเสียงดา้นบอ่น ้าพุรอ้นของไตห้วนั เมืองซินเป่ยโถวเพ่ิงถูกสรา้งขึ้นในยุคท่ีไตห้วนั

ตกอยูภ่ายในใตอ้าณานิคมของญ่ีปุ่นเทา่นั้น ประมาณปีค.ศ. 1900 ท  าใหใ้นเมืองน้ีจะมีบรรยากาศของความเป็นญ่ีปุ่น

หลงเหลืออยูม่ากมาย น าทา่นชม น ้าพุรอ้นเป่ยโถว บอ่น ้ารอ้นแหง่น้ีเป็นน ้าพุรอ้นจากแหลง่ธรรมชาติ เป็นยา่นท่ีเงียบ

สงบเต็มไปดว้ยธรรมชาติ น ้าพุรอ้นแหง่น้ีไมส่ามารถแชไ่ด ้เพราะมีอุณภูมิสูงถึง 80-100 องศาเซลเซียส 

 

น าทุกทา่นไปยงั วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงของคนไตห้วนั วัดแห่งน้ีมีอายุราวๆ 

เกือบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเร่ืองการงาน การเรียน ท่ีส าคัญเร่ืองความรกั เช่ือกนัว่าใครท่ีไม่ประสบ

ความส าเร็จเร่ืองความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒ่าจนัทรา ท่ีวดัแห่งน้ี แลว้ความรกัจะกลบัมาดีข้ึน 
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จากนั้นน าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร   

 

ท่านสามารถชมชีวประวติัและรปูภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดไูดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายในจะมี

รปูป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ย้ิมแยม้ และจะมีทหารยาม
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ยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก  าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของทา่นอยู ่3 ค  า 

คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชัน้ล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทัง้ทัง้ยงัมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษ

หากใครไดม้าเย่ียมท่ีแห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของ

ทุกวนั  

 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์

ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะ

สินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์หรือของ ก๊ิฟชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้พัเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่

วา่จะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไมมี่แบรนด ์อีกท ัง้สินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว้า่มีราคาท่ีถูก

เหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึ้นช่ืออีกหน่ึงอยา่งของไตห้วนั ถึงจะมีกล่ินเหม็น

แตอ่ร่อยอยา่บอกใครเชียว ดว้ยรสชาติของซอสท่ีกินคูก่บัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มนัเขา้กนัดี

อยา่งลงตวั  
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ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... FUHSIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว – รา้นคอสเมติก – ถ่ายรปูคู่ตึกไทเป 101 –  สนามบินเถา

หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

เดินทางสู ่หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณไหลเ่ขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็น

สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้เดิมของรา้นคา้ 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน ์รวมทัง้เลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 

 

แนะน าของอร่อย บวัลอยเผือกสไตลไ์ตห้วนั  บวัลอยของไตห้วนั

จะช้ินใหญก่วา่และเน้ือหนึบกวา่มากครับ แตล่ะสีก็คนละรสและมีความ

หนึบไมเ่ทา่กนัครับ สว่นน ้าเช่ือมจะเป็นน ้าถั่วเขียวหอมๆหวานๆ สามารถ

สั่งไดท้ ัง้แบบรอ้นและเย็น  
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูซีฟู้ ด (9) 

จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว (Yue Liu National Park) อุทยานแหง่น้ีตัง้อยูท่างสว่นเหนือสุดของ

เกาะไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กิดโขดหิน

งอกเป็นรปูร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรปูพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าทา่นแวะ รา้นคอสเมติก (Cosmetic Shop) ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ีขึ้นช่ือ

ของไตห้วนัใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี จากนั้นน าทา่นไปยงั ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นได ้

ถา่ยรูปคูก่บัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมี

ความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิเชน่ 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  

กรณีท่ีทา่นตอ้งการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวช ัน้ 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีลว่งหนา้กอ่นเดินทาง โดยคา่ตัว๋ขึ้นตึก

ไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 
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สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.45 น. บินลดัฟา้สู ่กรงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR205 

 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

23.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  

** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดงันั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้) ** 

 

 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 

 

ในกรณีท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

มิเช่นนัน้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดใดทัง้ส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการ ไมว่า่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

 

อตัราค่าบริการ ไตห้วนั 5 วนั 3 คืน EVA AIR 

ไตห้วนั หนานโถว เจียอ้ี ไทจง ไทเป [เลทสโ์ก เช็คอินตวัแม่] 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทวัรไ์ม่รวม

ตัว๋เคร่ืองบิน 

27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2563 18,999 5,500 13,999 

05 - 09 มีนาคม 2563 17,999 5,500 12,999 

03 - 07 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 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 มิ.ย. 2563 18,999 5,500 13,999 

25 - 29 มิถนุายน 2563 17,999 5,500 13,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กิน 2 ปี 7,900 บาท** 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้น

รฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึง

อยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  

หมายเหตุ : 

1. โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

2. การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ  

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 คา่ท  าหนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้ว เน่ืองจากทางไตห้วนัมีประกาศยกเลิกวีซา่ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และสามารถพ านักใน

ไตห้วนัไดไ้มเ่กิน 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชวี้ซา่ตามปกติ ผูเ้ดินทางตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการขอวีซา่ตามทางสถานฑูตไตห้วัน

ก  าหนด 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ)  

คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 NTD/ทริป/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่

ช  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท  าในวนัเวลาท  าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ

ถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท  าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ

พรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ท ัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริง

จากคา่บริการท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การ

จองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท  าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบ ริษัท

ก  าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  า น าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและ

อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระ เงิน

มดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ีบริษัทจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทอ่งเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อตัราคา่บริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  แลกเปล่ียน เงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเช้ือเพลิง 

คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษัทก  ากบัเทา่นั้น      

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100     มิลลิลิตรตอ่ช้ิน ไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน 

โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให้

ถือไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น    

2. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าติดตวัถือขึ้นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั   ไดแ้กแ่บตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุ

ไฟฟา้นอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้มมี่การจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟา้ 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟา้มากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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