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HILIGHT  
 ไฮไลท.์... 3 อทุยานชือ่ดงัของไตห้วนั เทีย่ว

พรอ้มกนั .... ในราคาสบายกระเป๋า 
 อลงัการอทุยานภเูขาหนิออ่น  ..  อทุยานทาโรโกะ 

เมอืงฮวัเหลยีน 
 ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... 

 ชมความงามธรรมชาตทิีอ่ทุยานเย๋หลิว่ 

 ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
 อาบน า้แรบ่รรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกัแบบ

สว่นตวั  
 สายการบนิ EVA สายการบนิระดบั 5 ดาว

มาตรฐานโลก น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก. 

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

วนัที ่2 ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15-

06.50 น.  - วดัจงไถถ่าน เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอื

ทะเลสาบสุรยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่

– เมอืงเจยีอี ้

วนัที ่3 อุทยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี - น ัง่รถไฟ

โบราณอาหลีซ่นั –  

ชมิชาอูห่ลง -  เมอืงไถจง – ฝงเจีย่ไนท ์

วนัที ่4 เดนิทางไทเป - Germanium Power- วดัหลง

ซาน – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ - น ัง่

รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน - เขา้ทีพ่กั 

วนัที ่5 อุทยานทาโรโกะ-น ัง่รถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิง

เคก้พายสบัปะรด - รา้นคอสเมตคิ – ตกึไทเป 101 ไม่

รวมชมววิช ัน้ 89 – อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั  

วนัที ่5 หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานเยห๋ลิว่ – DUTY FEE – ซือ่

หลนิไนท ์-ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพ 

(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ BR205 21.10-00.05 น. 

โดยสายการบนิ EVA [BR] 

เดนิทาง:พฤษภาคม-มถินุายน 2562 

ราคาเพยีง 25,900.- 

ไตห้วนั จดัเต็ม  
3 อทุยาน 6 วนั 4 คนื 

สายการบนิ EVA(BR)  
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่25-30 พ.ค. 62     ราคา 25,900 บาท 

วนัที ่01-06, 24-29 ม.ิย. 62    ราคา 25,900 บาท 

 

วนัที ่1:  วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

23.30 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวมน้ําหนัก
กระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัที ่2:  
ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15-06.50 -หนานโถว-วดัจงไถถ่าน – 

วดัเหวนิหวู ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - เมอืงเจยีอี ้

02.15 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206   

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

06.50 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นได ้

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบปิคนคิบนรถ (แฮม

เบอเกอร+์เครือ่งดืม่) 

 

จากนั้นนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไตห้วัน ที่ไม่มี

ทางออกสูท่ะเล ซึง่เป็นจุดศูนยก์ลางของไตห้วัน หรือเรียกว่าสะดอืของเกาะไตห้วันก็ได ้นําท่าน

นมัสการส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัดแห่งนี้เป็นวัดที่

กอ่สรา้งข ึน้จากพลงัแรงศรทัธาเลือ่มใสของเหลา่ศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีร่่วมกนับรจิาค ร่วมลง

แรงลงใจใหก้บัพุทธศาสนา ทัง้ยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่ีหอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและ

ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีท่นัสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ในไตห้วัน    จากนัน้นําท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเห

วนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์และเทพ

เจา้แห่งความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความ

รักทีว่ัดหลงซานไทเป วัดนี้ถอืว่าเป็นจุดศนูยร์วมของเทพเจา้สําคัญทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบ

ทกุความปรารถนาทีว่ัดนี้ ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไม่หมดแคน่ี้ยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มี

มูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลงั ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูอ่กีดว้ย    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมอืง  

 

นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซ ึง่เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เกดิข ึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่

ทีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบ

แห่งนี้จะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ําลงัประกบกันอยู่และ

ยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีีมังกรลอ้มรอบ พื้นทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีส่ดุ

ของไตห้วัน   นําท่านน่ังเรือยอรช์แบบสว่นตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ

แห่งนี้ จากนัน้นําทา่นสู ่วัดพระถงัซมัจั๋ง นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ทีอ่ัญเชญิมาจาก

ชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทีสวยทีสุ่ดของ

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,200 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ** 
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ทะเลสาบสรุยิัน จันทรา นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงเจยีอี ้เมอืงคอ่นไปทางใตข้องไตห้วัน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมอืง  

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  RENYI LAKE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  
อุทยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี - น ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั – ชมิชาอูห่ลง –  
เดนิทางเมอืงไถจง – ฝงเจ ีย่ไนท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ทีม่ีความสงูจากระดับน้ําทะเลกว่า 2,200 เมตร 

(ใชเ้วลาน่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางทีว่ ิง่ข ึน้เขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มววิ
ภูเขาสงูเรียงรายกันไต่ตัวกันสลับกับกอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สูอุ่ทยาน

อาหลีซ่นั เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน นําท่านเดนิชมป่าสน
พันปีเป็นลักษณะทางเดนิขึน้ลงไล่ระดับแบบขัน้บันไดสลับทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปี
ลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแห่งนี้มอีายุมากกว่า 100 ปี ทา่นจะถา่ยรูปรอบๆพรอ้มกบัเดนิชวิกบั

อากาศเย็นสบายสูดโอโซนไดอ้ย่างเต็มที่ จากนั้น นําท่านน่ังรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสาย
อาลซีันที่ญี่ปุ่ นมีการสรา้งข ึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไตห้วัน เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
ลําเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลีซ่ันลงมายังพื้นทีด่า้นล่าง เสน้ทางรถไฟสายนี้สงูเป็นอันดับที ่13 

ของโลก และสงูเป็นอันดบั 2 ของเอเชยี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนอาหลีซ่นั) 

 

ระหว่างทางนําทา่นแวะ ชมิชาอหูลง ขนานแทจ้ากยอดเขาอาหลีซ่นั ซ ึง่มชีาหลายประเภทใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากได ้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง  เมอืงใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน นํา

ท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสนิคา้

หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครื่องสําอางคจ์ากญี่ปุ่ น 

รา้นรองเทา้กฬีายี่หอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 

100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัว

เบือ่เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเล่นหรือทานจรงิจังแหล่ง

ใหญ่ทีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

         นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัที ่4:  
เดนิทางไทเป - Germanium Power - วดัหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

– ซเีหมนิตงิ - น ัง่รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน - เขา้ทีพ่กั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมืองหลวงของไตห้วัน นําท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้
ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอืเพือ่สขุภาพ ทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่ีคุณสมบัต ิ

ทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขี ึน้ เพิม่ความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถงึปะการังแดง 
ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอัญมณีลํ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่กีท่ีใ่นโลก จากนัน้นําท่านสู ่วดัหลงซานซือ่ 
เป็นวัดเก่าแก่ทีส่รา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถือไดว้่าเป็นวัดพุทธทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในไตห้วันก็ว่าได ้

ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีต  ท่านจะไดเ้ห็น
ลวดลายมังกรและเหลา่เทพเจา้ทีไ่ดส้รา้งไวอ้ย่างวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน  
ในแตล่ะวันก็จะมพีุทธศาสนกิชนจากทัว่ทกุมุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ สําหรับท่าน

ทีต่อ้งการขอพรเรือ่งความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ีน่ี่กับองคเ์ทพเจา้แห่งความรัก
หรอื ”เฒา่จันทรา ตํานานดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็นสญัลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึคู่แท ้มีชือ่เสยีงโด่ง

ดงัมากของไตห้วัน  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ... เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 

 นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งข ึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร 

ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่สําคัญคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีต

ประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรือมาดามของท่าน

เจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้แีครู่ปภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแต่ยังมี

ขา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านได ้

เลอืกชมเลอืกถา่ยรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัส ิง่เหลา่นี้ และอีกหนึง่สว่นที่

สาํคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็คและใน

ทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชวก์ารเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดตี่อท่าน

อดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงย่าน ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุ

ของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับ

เกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายี่หอ้ต่าง 

ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีน่ี่ไม่ไดม้ีแค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรับประทาน แนะนําว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อน

สเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ตํารับของเมนูนี้อยู่ทีซ่เีหมนิตงินี่เอง      

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ !! พระกระโดดก าแพง  

 หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮัวเหลยีน โดยการน่ังรถไฟดว่น TRA (Taiwan Railways) 

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  LEA LEA GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่5:  
อุทยานทาโรโกะ-น ัง่รถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด - รา้นคอสเม

ตคิ ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ัน้ 89 – อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเขา้สู ่อทุยานทาโรโกะ ซึง่เป็นอุทยานทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของอุทยานแห่งชาตทิัง้หมด
ของไตห้วัน  ทีม่อีาณาเขตครอบคลมุพืน้ทีส่ามเมือง ไดแ้ก่ ฮัวเหลยีน หนานโถว และไถจง เป็น

ลกัษณะถนนทีต่ดัลดัเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้ผาและหุบเขาหนิอ่อน ทีน่ี่ถอืว่าเป็นสถานที่
เทีย่วทีท่า่นตอ้งมาเห็นดว้ยตวัทา่นเองเพราะหากทา่นดเูพยีงรปูจากรูปถา่ย ทา่นจะไม่เห็นถงึความ

อลงัการและยิง่ใหญ่ของอุทยานทาโรโกะไดเ้ลย ยิง่ทา่นไดช้มววิทีน่ี่แบบมุม bird eye view 360 
องศา ทา่นถงึจะเก็บไดค้รบทกุความรูส้กึของการมาเยอืนอุทยานทาโรโกะ                           
*** หมายเหต ุหากอทุยานปิดเนือ่งจากเกดิภยัธรรมชาต ิ หรอืประเมนิสถานการณ์แลว้

ไม่ปลอดภยัทางบรษิทัทวัรจ์ะเปลีย่นเส้นทางในการเที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ โดย
ค านงึถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั ***   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 เดนิทางกลับสูไ่ทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) ถงึไทเปนําท่านเลอืก
ซือ้ของฝาก ที่ รา้นพายสบัปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรียบเสมือนขนม
ประจําชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะนําใหท้่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพาย

สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนัน้ท่านแวะชม รา้นเครื่องสําอาง COSMETIC 
SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสาํอางชือ่ดงัของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของ
ฝากแกค่นทางบา้นได ้ใหท้า่นได ้  

นําท่านถ่ายรูปคู่กับ ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถือว่าเป็นจุดแลนดม์าร์คของไตห้วัน หากท่านมา
ไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ทา่นมายังไม่ถงึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี้

แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้ตกึทีม่ีความสงูถงึ 508 เมตร 
ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ยการ
สัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความ

เป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก(ไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิทท์ีช่มววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD)  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
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       น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
*** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทางดว้ยการแชน่ า้แร ่

แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั *** 

 
 

วนัที ่6:  

หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานเยห๋ลิว่ – DUTY FEE – ซือ่หลนิไนท ์-ไตห้วนั 

(สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ BR205 21.10-00.05 

น. 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แต่สมัย
กษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ แตใ่นยุคปัจจุบันนี้
ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบ

พื้นเมืองหรือที่เราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดร้ับคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายทําซรีี่ย์

เกาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์ูนแอนเิมชัน่ของญี่ปุ่ นทีฉ่ายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  
ทําใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็น
สถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วัน *** หมายเหต ุ

หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจ ิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็น
รถเมลแ์บบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคน

ทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน ัง่รถเมลข์องไตห้วนั ***   นําท่านเดนิทางสู ่อุทยาน
แหง่ชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นที่เป็น
แหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง

ลกัษณะตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มี
ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... เมนอูาหารทะเลเย๋หลิว่ 

 จากนัน้นําทา่นชอ็ปป้ิงสนิคา้ที ่DUTY FREE  ซึง่มีสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 

ในราคาโปรโมชั่นที่จะทําใหท้่านไดส้่วนลดมากมาย สนิคา้แนะนํา ! เซ็ทชุดน้ําหอมแบบ 

EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ีห่อ้ตา่ง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและทีส่าํคญัทา่นไดข้องแทแ้น่นอน

หากทา่นเลอืกซือ้ในดวิตีฟ้รแีละราคาถกูกว่าเมืองไทยแน่นอน .. คอนเฟิรม์ ! จากนัน้นําท่านช ้

อปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในดา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ของไตห้วัน มีรา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตล์

ทอ้งถิน่เลยทเีดยีว และยังมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วัยรุ่น  รา้นรองเทา้กฬีายี่หอ้ต่าง ๆ ทีใ่ห ้

ไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ 

ค า่ 
อสิระอาหารคํา่ ตามอัธยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วัน 

21.10 น. 
อําลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดย
เทีย่วบนิที ่BR205  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

00.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม : ไตห้วนั จดัเต็ม 3 อทุยาน 6 วนั 4 คนื 

สายการบนิ EVA(BR) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

25-30 พ.ค. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 17,900 6,500 

01-06 ม.ิย. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 17,900 6,500 

24-29 ม.ิย. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 17,900 6,500 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น*** 

***ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพื่อเช็ค

ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร์ หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง* 30 วนักอ่นเดนิทางส าหรบัสงกรานต ์* 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ** 45 วนั ส าหรบัสงกรานต ์** 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
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    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพ่ักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจํา หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. รวมน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ํ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 

 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน้ําหนักตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,200 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสือเด ินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนียม 1,700 บาทตอ่ทา่น และค่าบรกิารยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วัน

ทําการ (สาํหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ีซ่า ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 
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11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นั้น

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

**สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นั้นลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้** 
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