
 
 

 

 

 
 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
 

 นงัแบบ Premium Economy class ( Elite 
class ) ของสายการบนิ EVA   

 พกั MARRIOTT HOTEL TAIPEI และ  
NOVOTEL HOTEL ระดบั 5 ดาวอนิเตอร ์ 

 อาบนําแรก่บับรรยากาศสว่นตวัภายใน
หอ้งพกัระดบั 5 ดาวไตห้วนั 

 ขนึลฟิทท์เีร็วทสีดุในโลกเพอืชมววิบนชนั 89 
บนตกึไทเป 101  

 เทยีวแบบผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ดงัเดมิและนวตักรรมยคุใหม ่

 ลอ่งเรอืยอรช์แบบคณะสว่นตวัชมววิความ
งามของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

 พาชม 3 หมูบ่า้นโบราณ 3 เมอืง ชอืดงัของ
ไตห้วนั  

 อาหารพเิศษ !! อาหารพนืเมอืงรสเลศิ , เสยีว 
หลง เปา ไตห้วนั , สกุไีตห้วนั , กุง้มงักร
ไตห้วนั 

วนัท ี1 พบกนั 23.30 น. สนามบนิสุวรรณภูม ิ
วนัท ี2 ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15น.- 
06.50น.  – หมูบ่า้นจวิเฟิน – อทยุานเยห๋ลวิ - ผงิซ ี– หมู่
บา้นสอืเฟิน – ปลอ่ยโคมลอยผงิซ ี - ไทเป 
วนัท ี3 DUTY FEE - วดัหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจยีง
ไคเช็ค – Taipei Fish market - Germanium Power 
- ซเีหมนิตงิ – เดนิทางเมอืงเถาหยวน  
วนัท ี4 เดนิทางเมอืงหนานโถว – วดัจงไถถ่าน – 
ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถมัซําจงั – วดั
เหวนิอู ่– เดนิทางเมอืงไถจง  
ฝงเจยีไนท ์– อาบนําแรภ่ายในหอ้งพกั 
วนัท ี5 หมูบ่า้นสายรุง้ - เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปปิง
เคก้พายสบัปะรด – รา้นเครอืงสําอางค ์- ตกึไทเป 101 
รวมลฟิตช์มววิชนั 89 – สนามบนิไตห้วนั (สนามบนิเถา
หยวน) –กรงุเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ BR205 21.10
น.- 00.05น. 

โดยสายการบนิ EVA [BR] 

เดนิทาง: มถินุายน 2562 

ราคาเพยีง 33,900.- 

TAIWAN VIP E-CLASS 5 วนั 3 คนื 
สายการบนิ EVA (BR)  
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 กาํหนดการเดนิทาง 

วนัท ี21-25 ม.ิย. 62    ราคา 33,900 บาท 

 

วนัท ี1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   

23.30 น. 
คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวม
นําหนกักระเป๋า 35 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขนึ
เครอืง 

 

Premium Economy Class ( Elite class ) จะมชีอ่งเช็คอนิสาํหรับ elite class แยกต่างหาก
ไดนํ้าหนักกระเป๋า 35 กก. 
ทีนังบนเครืองจัดวางเป็นแบบ 2-4-2 แต่ละไฟลท์บนิมีเพียง 48 ทนัีงเท่านัน ช่องระยะห่าง
ระหวา่งแถวมคีวามกวา้งถงึ 38 นวิ (seat pitch) ความกวา้งของเกา้อ ี19.5 นวิและปรับเอนนอน
ไดถ้งึ 45 องศา ท่านจะไดพ้บกับความสะดวกสบายและหรูหราทแีตกต่างจาก economy class 
อย่างชัดเจนระบบความบันเทงิเป็นจอสมัผัสรุ่นใหม่ (touch screen) จอใหญ่เห็นชัดเจนพรอ้มหู
ฟังรุน่พเิศษแบบตดัเสยีงรบกวนจากรอบขา้งทําใหท้า่นไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิกบัระบบเอน
เตอรเ์ทนเมนทร์ะหวา่งการเดนิทางแบบไมม่สีะดุดทังไปและกลับ 

 

วนัท ี2 
กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ- ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน)BR206 02.15
น.- 06.50น.  – หมูบ่า้นจวิเฟิน – อทยุานเยห๋ลวิ - ผงิซ ี– หมูบ่า้นสอืเฟิน – 
ปลอ่ยโคมลอยผงิซ ี - ไทเป  

02.15 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทยีวบนิท ีBR206  
(มอีาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืง) 

06.50 น. ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชัวโมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบปิคนคิบนรถ (แฮมเบอรเ์กอร ์+ เครอืงดมื)  

 

นําท่านสู ่ หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน ในอดตีทจีวิเฟินเป็นแหล่งเหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแต่
สมัยกษัตรยิก์วงสว ี  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองทนีี แต่ในยุค
ปัจจบัุนนทีหีมูบ่า้นจวิเฟินเป็นหมู่บา้นทมีกีารขายของพนืเมอืง ทงัขนมพนืเมอืง อาหาร และ
ของฝากแบบพนืเมอืงหรอืทเีราเขา้ใจกนัง่ายๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วนันันเองและทนีี
ยังมีโลเกชันความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลือกเป็น
สถานทถี่ายทําซรีียเ์กาหล ีซรียีไ์ตห้วันและการต์ูนแอนิเมชันของญีปุ่ นทฉีายทัวโลกอย่าง
เรอืง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทัวโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจวิเฟินจาก
การต์ูนเรอืงนีและกลายเป็นสถานทเีทยีวยอดนิยมในการมาเช็คอนิหรือถ่ายรูปอกีแห่งหนึง
ของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจวิเฟินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติย์
จะตอ้งเปลียนรถเป็นรถเมล์แบบทอ้งถนิขนึและลงเหมือนคนทอ้งถนิ ท่านจะไดส้ัมผัส
บรรยากาศแบบคนทอ้งถนิและเพมิประสบการณ์การนังรถเมลข์องไตห้วัน ***   

กลางวนั 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ! กุง้มงักร อาหารทะเลสไตล์
ไตห้วนั  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**สําหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ** 
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นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลวิ อทุยานแห่งนีตังอยูท่างสว่นเหนือสุดของเกาะ
ไตห้วัน มลัีกษณะพืนทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกร่อนของนําทะเลและลมทะเล 
ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ทเีกดิขนึเองตามธรรมชาต ิน่าตนืตาทเีดยีว 
โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซงึมชีอืเสยีงโด่งดังไปทัวโลก  จากนันนําท่านเดนิทางสู่ 
เขตผงิซ ีทนีีเรมิโด่งดังและมนัีกท่องเทยีวแวะเวยีนมากันมากขนึ หลังจากทภีาพยนตร์รัก
โรแมนตกิชอืดังของไตห้วนั เรอืง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเมอืปี 2011 ซงึ
มเีสน้ทางรถไฟสายผงิซเีป็นหนึงในสถานทถี่ายทําของภาพยนตรเ์รืองนี ทําใหท้นีไีดช้อืว่า
เป็นหนงึในเสน้ทางรถไฟสาย โรแมนตกิของไตห้วัน และอกีหนึงสถานทเีทยีวของเขตผงิซี
นันก็คอื หมูบ่า้นสอืเฟิน เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ทมีทีางรถไฟสายผงิซวีงิผ่านตรงกลางหมู่บา้น 
สองขา้งทางเป็นรา้นขายของทรีะลกึทเีกยีวกับโคมไฟขงหมงิทเีป็นสัญลักษณ์ของหมู่บา้น
แหง่นี ทนีีมเีทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรอืเทศกาลปล่อยโคมลอยขงห
มงิจัดขนึทุกปีในชว่งระหว่างตรุษจีน ท่านสามารถเขยีนคําอธษิฐานลงบนโคมขงหมงิและ
ปลอ่ยโคมทนีไีด ้ 
(ไมร่วมคา่โคมขงหมงิ)  

คาํ  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  อาหารพนืเมอืงรสเลศิ  

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพีกัเพอืใหท้า่นไดอ้สิระพกัผอ่นคลายความ
เมอืยลา้  

      นําคณะเขา้สูท่พัีก โรงแรม MARRIOTT HOTEL TAIPEI ระดบั 5 ดาว  

 

วนัท ี3 
Duty Fee – วดัหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Taipei Fish 
market – Germanium Power – ซเีหมนิตงิ – เดนิทางเมอืงเถาหยวน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนันนําท่านช็อปปิงสนิคา้ท ีDUTY FREE  ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมชันนําใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซอื ในราคาโปรโมชนัทจีะทําใหท้า่นไดส้ว่นลดมากมาย สนิคา้แนะนํา ! เซ็ทชดุนําหอมแบบ 
EXCLUSIVE SET จาก 
แบรนดย์หีอ้ต่าง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและทสํีาคัญทา่นไดข้องแทแ้น่นอนหากทา่นเลอืกซอื
ในดวิตฟีรแีละราคาถูกกว่าเมอืงไทยแน่นอน .. คอนเฟิรม์ ! จากนันนําท่านสู ่วดัหลงซาน
ซอื เป็นวัดเกา่แกท่สีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1738 ซงึถอืไดว้า่เป็นวัดพุทธทเีกา่แกท่สีดุในไตห้วัน
ก็ว่าได ้ภายในวัดแห่งนีเต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทปีระณีต  
ทา่นจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจา้ทไีดส้รา้งไวอ้ย่างวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืที
หาไดย้ากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมพุีทธศาสนกิชนจากทัวทุกมุมโลกมาเคารพสักการะ
ไม่ขาดสายและ สําหรับทา่นทตีอ้งการขอพรเรอืงความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอ
ไดท้นีีกับองค์เทพเจา้แห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตํานานดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็น
สัญลักษณ์ทแีสดงออกถงึคูแ่ท ้มชีอืเสยีงโด่งดังมากของไตห้วนั นําทา่นชม อนสุรณ์สถาน
เจยีงไคเช็ค ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 
3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคาร
ประกอบไปดว้ย 2 สว่นทสํีาคัญคอืหอ้งแกลลอรรูีปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคน
ใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรือมาดามของท่านเจียงนันเอง 
ภายในหอ้งนีไม่ไดม้แีค่รูปภาพเท่านันทเีล่าเรืองราวชวีประวัตขิองท่านทังสองแต่ยังมขีา้ว
ของเครอืงใช ้เสอืผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจําตําแหน่งทจัีดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่าน
ไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรืองราวทางประวัตศิาสตร์ไปพรอ้มกับสงิเหล่านี และอกี
หนงึสว่นทสํีาคัญคอืบรเิวณชนั 4 จัดแสดงรปูปันขนาดใหญ่ของทา่นอดตีประธานาธบิดเีจียง
ไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลยีนเวรของเหล่าหทารทแีสดงความเคารพ
และภักดตีอ่ท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูสกุ ีTAKAO 1 ทา่น / เซ็ท  

 

นําทา่นสู ่Taipei Fish market ตลาดปลาไทเป หรอื Addiction Aquatic Development 
ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญปีุนแต่ไม่ตอ้งไปถงึญปีุ่ น ทา่นจะ
ไดเ้ห็นบรรยากาศการซอืขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกชม ช ้
อปปิงศูนยส์รอ้ยสุขภาพ Germanium ทขีนึชอืเรืองสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทปีระกอบ
ไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนียม ทมีคีุณสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีนึ เพมิความ
กระปรกีระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถงึปะการังแดง ปะการังนําลกึทเีป็นอัญมณีลํา
ค่าทหีายากซงึมอียู่ไมก่ทีใีนโลกใหท้่านได ้ ชอ้ปปิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหล่ง 
ชอ้ปปิงทยีอดนิยมทสีุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทยีบกับเมืองไทยคอืสยามส
แควรไ์ตห้วัน หากเปรียบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนด์
สนิคา้ทงัเสอืผา้และรองเทา้กฬีายหีอ้ต่าง ๆ ยังมสีนิคา้ยหีอ้ทอ้งถนิใหเ้ลอืกซอื แต่ทนีีไมไ่ด ้
มแีค่สนิคา้ชอ้ปปิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน 
แนะนําว่าพลาดไม่ไดกั้บเมนู นําแข็งใสไอซม์อนสเตอร์ หรอืปิงซูแบบเกาหลีซงึตน้ตํารับ
ของเมนูนอียูท่ซีเีหมนิตงินเีอง เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวน  

คาํ 
รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนสูเต็ครอ้นสไตลไ์ตห้วนั พรอ้มบบุเฟ่ตอ์าหาร
รอ้น  

       นําคณะเขา้สูท่พัีก โรงแรม  NOVOTEL  HOTEL ระดบั 5 ดาว  

 

วนัท ี4 
เดนิทางเมอืงหนานโถว – วดัถงไถถ่าน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา –  
วดัพระถมัซําจงั – วดัเหวนิอู ่– เดนิทางเมอืงไถจง – ฝงเจยีไนท ์– อาบ
นําแร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทใีหญ่ทสีดุของไตห้วัน นําทา่นนมัสการสงิศักดสิทิธ ิณ 
วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัดแหง่นีเป็นวัดทกีอ่สรา้งขนึจากพลังแรง
ศรัทธาเลอืมใสของเหลา่ศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีร่วมกันบรจิาค ร่วมลงแรงลงใจใหก้ับ
พุทธศาสนา ทังยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์มีหีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้อืว่า
เป็นวัดททัีนสมัยทสีดุแหง่หนงึในไตห้วัน    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! ปลาประธานาธบิดไีตห้วนั  

 

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซงึเป็นทะเลสาบนําจดืทเีกดิขนึตามธรรมชาตทิี
ใหญท่สีดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสูง
ทะเลสาบแหง่นีจะมรีูปร่างครงึบนเหมอืนพระอาทติย ์ครงึล่างเหมอืนพระจันทรเ์สยีวทกํีาลัง
ประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ พนืทบีรเิวณนีถอืว่าเป็นจุดรับ
พลังมังกรทสีมบูรณ์ทสีุดของไตห้วัน   นําท่านนังเรือยอร์ชแบบสว่นตัวของคณะ ชมความ
งามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี จากนันนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจัง นมัสการพระทนต์
(ฟัน) ของพระถังซัมจัง ทอีญัเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกี
ดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทสีวยทสีดุของทะเลสาบสุรยิัน จันทรา  จากนันนําท่านกราบ
ไหวส้งิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจอื เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพ
เจา้แหง่ความซอืสัตย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรอืทเีรารูจั้กกนัในนาม “เฒา่
จันทรา” ทมีชีอืเสยีงมากในดา้นความรักทวีัดหลงซันไทเป วัดนีถอืว่าเป็นจุดศูนยร์วมของ
เทพเจา้สําคัญทที่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาทวีัดนี สงิทน่ีาสนใจยังไม่
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หมดแค่นียังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทตัีงอยู่หนา้วัด ซงึมมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลล่าร์
ไตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อกี  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่เมืองไถจง 
เมอืงสําคัญทางภาคกลางของไตห้วนั  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 

นําท่านชอ้ปปิง ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนทนีิยมทีสุดของเมืองไถจงมี
สินคา้หลากหลายประเภททังแบบแผงลอยและรา้นยีหอ้แบรนด์ระดับกลาง ร า้น
เครอืงสาํอางคจ์ากญปีุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายหีอ้ตา่งๆ เสอืผา้หลากหลายยหีอ้ ทงัยหีอ้ทอ้งถนิ
ของไตห้วันเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซอื แวะชมตามใจชอบ….หาก
ท่านใดไม่ใชข่าชอ้ปปิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบอืเพราะตลาดแห่งนียังเป็นตลาดทรีวบรวมอาหาร
ทอ้งถนิ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหล่งใหญ่ทสีดุของไถจงอกีดว้ย 

 
 

                  นําคณะเขา้สูท่พัีก โรงแรม  THE SUN HOTSPRING HOTEL  หรอื 
FRESH FIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว ไตห้วนั  

*** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมอืยลา้จากการเดนิทางดว้ยการแช่นําแร ่
แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั *** 

 
 
 

วนัท ี5 

หมุบ่า้นสายรุง้ – เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปปิงเคก้พายสบัปะรด – รา้น
เครอืงสําอางค ์
ตกึไทเป 101 ขนึลฟิทช์มววิชนั 89 – สนามบนิเถาหยวน BR205 21.10-
00.05 น. 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นทหาร
ผ่านศกึของพรรคก๊กมินตังในยุคสงครามกลาง
เมืองของจีน ทเีดนิทางลีภัยมารวมตัวทไีตห้วัน 
เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้
หายตายจากกันไป ต่อมามโีครงการรือหมู่บา้น
แห่งนีและสรา้งเป็นเมอืงใหม่แต่... ในระหว่างที
ทําการรือถอนมีทหารเก่านายหนงึนามว่า คุณปู่
หวง หย่ง ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสแีนว
กําแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมอืนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท ีภาพวาดบนกําแพงและตัว
บา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีันทสีดใจเปียมไปดว้ยความสุข ทังตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน 
ใบหนา้คน จนไดร้ับการกล่าวขานในวงกวา้ง  สมควรแกเ่วลา นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืง
ไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน 

 
นําท่านเลือกซือของฝาก  รา้นพายสบัปะรด ทีถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วัน
เปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ได ้แนะนําใหท้่านซอืเป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรือ
เพอืนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู เสยีว หลง เปา สตูรตน้ตาํรบัของไตห้วนั (จนิผนิ) 

 นําทา่นชอ้ปปิง รา้นเครอืงสาํอางค ์COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครอืงสําอางชอืดังของ
ไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทที่านสามารถซอืเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้นําท่านสู่ 
ตกึไทเป 101 ทปัีจจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไม่มี
รูปคู่กับตกึไทเป 101 นันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนแีสดงถงึ
ความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนีตกึทมีคีวามสูงถงึ 508 เมตร 
ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทชีว่ยถว่งสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ย
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การสนัสะเทอืนเวลาทเีกดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสูงทสีุดในโลก แต่ตกึไทเป 101 
ยังคงความเป็นท ี1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์เีร็วทสีดุในโลก พาทา่นขนึลฟิทท์เีร็วทสีุดในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาท ีเพอื ชมววิชัน 89 ภายในบรเิวณชัน 1ถงึชัน 5 
ยังเป็นแหล่งช็อปปิงทนีิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาต ิมีหา้งสรรพสนิคา้และช็อปปิง
มอลลอ์ยูก่วา่สบิแหง่ เทยีบเทา่กบัสยามพารากอ้นของเมอืงไทย   
  

คาํ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

21.10 น. 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วนั 
อําลากรุงไทเป เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯโดย สายการบนิ EVA AIR  (รวมนําหนัก
กระเป๋า 35Kg) เทยีวบนิท ีBR205 (มอีาหารบรกิารบนเครอืง)  

00.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ  
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

 

TAIWAN VIP E-CLASS 5 วนั 3 คนื 

สายการบนิ EVA(BR) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

21-25 ม.ิย. 62 33,900 33,900 33,900 33,900 - 9,500 

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,000 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น*** 

***สําหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน ์
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และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครังจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณทีลีูกคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง เพอืเช็ค

ขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 13,000.- บาท  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง (สาํหรบั PREMIUM ECONOMY CLASS) 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั คนืค่าใชจ้่ายทงัหมด (สาํหรบั PREMIUM ECONOMY CLASS) 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 13,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 20 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้่ายทังหมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทพัีกโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจํา หรือค่าทัวร์ทังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายใน

เทยีวบนินันๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนั Primium Economy class  

2.  คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(2-3 ทา่นต่อหนงึหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
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5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

6. รวมนําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดนํ้าหนัก 35 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุัตเิหตุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามัน  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 35 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินําหนักตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทไีม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขับรถ รวม 1,000 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยืนวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนียม 1,700 บาทตอ่ทา่น และค่าบรกิารยนืวซีา่ 500 บาทต่อทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่ 5-7 วันทํา

การ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บ

คา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด) 
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เหตสุดุวสัิย อนืๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทียวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และ
โรงแรมทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิาร
ทวัรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับค่าบรกิารนันๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีีระบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มเิชน่นันทาง
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทงัสนิ  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตุผลใดๆ 
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

**สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน  
ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขันตอนการผา่น
การตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและไตห้วัน ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที

เทา่นันลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง  
ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้งสนิ** 
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