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TAIWAN FLORA อาหลีซ่นั สสีนัแหง่ดอกไม ้5วนั3คนื 

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    
 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ชมสสีนัของงานดอกไมร้ะดบัโลกเมอืงไถจง 
• ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... พรอ้มน ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั 
• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา บนเรอืยอรช์แบบสว่นตวั 
• อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกัแบบบรรยากาศสว่นตวั  
• สายการบนิ EVA สายการบนิระดบั 5 ดาวมาตรฐานโลก น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก.  

           
 
      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 นัดพบ 23.30 น. กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   X X X  

2 

ไตห้วัน(สนามบนิเถาหยวน)BR206 02.15-06.50–หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน 

ไทเป – ตกึไทเป 101 ไม่รวมชมววิชัน้ 89 – อนุสรณ์สถานเจยีงไค

เชค็ –DUTY FEE – เมอืงเถาหยวน – อาบน ้าแร ่

O O O 

EASTERN YANGMEI 

HOTSPRING  

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

3 

 

เดนิทางเมอืงหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุรยิัน 

จันทรา – วัดพระถัมซมัจ๋ัง – วัดเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี ้ 
O O O 

RENYI LAKE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 

 

อทุยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพันปี – น่ังรถไฟโบราณอาหลีซ่นั 

เดนิทางเมอืงไถจง – TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 
O O O 

MOVING STAR 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เดนิทางเมอืงไทเป - Germanium Power - ชอ้ปป้ิงเคก้พาย

สบัปะรด-รา้นคอสเมตคิ -ซเีหมนิตงิ – ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) – 

กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  BR205 21.10 – 00.05 น.   

O O X  

 

 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 20,888.- 
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โปรแกรมการเดนิทาง  

 

วนัที ่1:  กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   

23.30 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 
กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัที ่2:  

ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 02.15-06.50 – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - เดนิทางเมอืงไทเป 

ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ัน้ 89 – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค –DUTY FEE – เดนิทาง

เมอืงเถาหยวน - อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกัแบบบรรยากาศสว่นตวั 

02.15 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206   

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

06.50 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบปิคนคิบนรถ ( แฮมเบอรเ์กอร+์เครือ่งดืม่) 

 

น าท่านสู่  หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในอดีตที่จิว่เฟ่ิน

เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์

วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนั

มาขุดทองทีน่ี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็น

หมู่บา้นที่มีการขายของพื้นเมือง ทั ้งขนมพื้นเมือง 

อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกัน

ง่ายๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยัง

มีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรี่ย์

เกาหล ีซรีี่ยไ์ตห้วันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญีปุ่่ นที่

ฉายทั่วโลกอย่างเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้น

ทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์ูนเรือ่งนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการ

มาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึง่ของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวัน

เสาร์และอาทติย์จะตอ้งเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมือนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้ัมผัส

บรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันน าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจบุนัถอืวา่เป็นจดุ

แลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไมม่รีูปคูก่ับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไมถ่งึไตห้วัน 

! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีต้กึทีม่คีวามสงูถงึ 

508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ยการ

สั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสูงทีสุ่ดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 

ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพือ่ขึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 

NTD )   น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัว

อาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนทีส่ าคัญคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิ

รวมถงึรปูภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีคร่ปูภาพ

เท่านัน้ที่เล่าเรื่องราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมขีา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนต์กันกระสุนประจ า

ต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ป

พรอ้มกับสิง่เหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีต
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ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพ

และภักดตี่อทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ จากนัน้น าท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ที ่DUTY FREE  ซึง่มสีนิคา้แบ

รนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ในราคาโปรโมชัน่ทีจ่ะท าใหท้า่นไดส้ว่นลดมากมาย สนิคา้แนะน า ! เซท็ชดุ

น ้าหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ีห่อ้ตา่ง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและทีส่ าคัญทา่นไดข้องแทแ้น่นอน

หากทา่นเลอืกซือ้ในดวิตีฟ้รแีละราคาถกูกวา่เมอืงไทยแน่นอน .. คอนเฟิรม์ !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! พระกระโดดก าแพง  

 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตแหลง่น า้แรข่องไตห้วนั โรงแรมน า้แรส่ว่นมากจะต ัง้อยูบ่รเิวณรอบนอก

ของแตล่ะเมอืง เพราะน า้แรธ่รรมชาตจิะตอ้งมาจากภูเขาหรอืทะเล ดงัน ัน้โรงแรมน า้แรส่ว่นมากจะ

อยูใ่นพืน้ที ่เขตทีม่ธีรรมชาตลิอ้บรอบ  

 

      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  EASTERN HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการอาบน า้แร ่

แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั** 

 

วนัที ่3:  
เดนิทางเมอืงหนานโถว – วดัจงไถถ่าน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถมัซมัจ ัง๋ 

วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุด

ของไตห้วัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึง่เป็นจุดศูนย์กลางของ

ไตห้วัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไตห้วันก็ได ้น าท่านไหวส้ ิง่

ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัด

แห่งนี้เป็นวัดทีก่อ่สรา้งขึน้จากพลังแรงศรัทธาเลือ่มใสของเหล่า

ศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีร่ว่มกนับรจิาค รว่มลงแรงลงใจใหก้บั

พุทธศาสนา ทัง้ยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งศกึษาพระธรรม

หลายพันหอ้งและไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งใน

ไตห้วัน    

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมรีูปร่าง

ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีี

มงักรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของไตห้วัน   น าท่านน่ังเรอืยอรช์แบบ

สว่นตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นสู ่วัดพระถังซมัจ๋ัง นมสัการพระ

ทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีและยงัเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะ

ไดถ้่ายรูปกับมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยิัน จันทรา จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่

เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และเทพเจา้แห่งความรัก

องคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีว่ัดหลงซานไทเป วัดนี้

ถอืว่าเป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้ส าคัญทีท่า่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี้ ส ิง่ทีน่่าสนใจ
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ยังไม่หมดแค่นี้ยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลล่ารไ์ตห้วันเป็น

ฉากหลัง ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กีดว้ย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงเจยีอี ้เมอืงคอ่นไปทางใตข้องไตห้วัน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  RENYI LAKE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่4:  
อทุยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี – น ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั - เดนิทางเมอืงไถจง  

TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขึน้สู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ที่

มีความสูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช ้

เวลาน่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางที่

ว ิง่ขึน้เขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มววิภูเขาสูงเรยีง

รายกันไต่ตัวกนัสลับกบักอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่

ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานอาหลีซ่นั เป็นอทุยาน

ที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังมากของ

ไตห้วัน น าท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะ

ทางเดนิขึน้ลงไล่ระดับแบบขัน้บันไดสลับทางราบ

สองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง 

ป่าสนแห่งนี้มอีายมุากกวา่ 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆพรอ้มกบัเดนิชวิกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ยา่ง

เต็มที ่จากนัน้ น าท่านน่ังรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาลซีันทีญ่ีปุ่่ นมกีารสรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1912 ใน

สมัยที่ยังปกครองไตห้วัน เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลียงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นที่ดา้นล่าง 

เสน้ทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดับที ่13 ของโลก และสงูเป็นอนัดับ 2 ของเอเชยี  

** ในชว่งเดอืนมนีาคมของทกุ ๆ ปีทา่นจะไดพ้บกบัฤดกูาลของเทศกาลดอกซากรุะทีบ่านสะพร ัง่บน

อทุยานอาหลีซ่นั หมายเหตขุ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย ** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนอาหลีซ่นั  

 เดนิทางสู่ เมอืงไถจง เมอืงใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน น าท่านเดนิทางเขา้สู่ TAICHUNG WORLD 

FLORA EXPOSITION ภายใตค้อนเซปตข์องงานทีม่ชี ือ่ว่า  “ THE SOUND OF BLOOMING “ หรอืเสยีง

ของดอกไมบ้าน ทีเ่มอืงไถจง ทีจ่ัดขึน้ระหว่างวันที ่3 พฤศจกิายน 2561 จนถงึวันที ่24 เมษายน 2562 เป็น

งานแสดงสสีันของดอกไมร้ะดับโลกทีม่กีารใชเ้วลาเตรยีมงานถงึ 1 ปีเต็มท่านจะพบกับการจัดดสิเพลยส์วน

ดอกไมใ้นรูปแบบตา่ง ๆ ทีร่่วมการจัดแสดงนานาชนดิหลากหลายสายพันธุข์องดอกไมบ้นโลกใบนี้ ท่านจะได ้

ชมนทิรรศการความทันสมยัของนวัตกรรมการจัดแสดงของแตล่ะโซนในงานทัง้แบบในรม่และกลางแจง้และได ้
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ถ่ า ย รู ปพ ร ้อ มที่ มี เ หล่ า ดอกไม เ้ ป็ นภ าพพื้ น หลั งที่ ส ว ย ง าม เ ก็ บ ไ ว ้ใ น เฟ รม รู ปของท่ า นด ้ว ย 

https://2018floraexpo.tw/En/ 

(ใชเ้วลาเดนิชมงานประมาณ 1 – 2 ชม. ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของหนา้งาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่5:  
เดนิทางเมอืงไทเป - Germanium Power - ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-รา้นคอสเมตคิ –  
ซเีหมนิตงิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  BR205 
21.10 – 00.05 น. 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน น าท่าน

แวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ที่ข ึน้ชือ่เรื่องสรอ้ยขอ้มอื

เพื่อสุขภาพที่ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมา

เนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความ

กระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 

ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอัญมณีล ้าค่าทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่กีท่ีใ่น

โลก  น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อื

ว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ า

ชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทาง

บา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด 

เป็นตน้) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น) 

 น าท่านแวะชม รา้นคอสเมตคิ ศูนย์รวมเครื่องส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่าน

สามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุ

ของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็

คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้

ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีน่ี่ไม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านได ้

เลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไมไ่ดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับ

ของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง      

 

 

 

 

 

 

 

https://2018floraexpo.tw/En/
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สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

21.10 น. 
อ าลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเทีย่วบนิที ่
BR205  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

00.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : TAIWAN FLORA อาหลีซ่นั สสีนัแหง่ดอกไม ้5 วนั 3 คนื EVA 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

12 – 16 ม.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

18 – 22 ม.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

26 – 30 ม.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

15 – 19 ก.พ. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

22 – 26 ก.พ. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

05 – 09 ม.ีค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,200.- 12,888.- 

12 – 16 ม.ีค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,200.- 12,888.- 

15 – 19 ม.ีค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,200.- 12,888.- 

22 – 26 ม.ีค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,200.- 12,888.- 

10 – 14 เม.ย. 62 
** สงกรานต ์** 

24,888.- 24,888.- 24,888.- 6,200.- xxx 

12 – 16 เม.ย. 62 
** สงกรานต ์**  

25,888.- 25,888.- 25,888.- 6,200.- xxx 

20 – 24 เม.ย. 62  20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,200.- 11,888.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศูนยแ์ร่GERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ,ดวิตีฟ้ร ีซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 

รวม 1,000 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เชค็

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง* 30 วนักอ่นเดนิทางส าหรบัสงกรานต ์* 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

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

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

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

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท า

การ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บ

คา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

**ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลูกคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 


