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• ส
 

หนดการเ
ที ่15 – 19 

ที ่4 – 8,12
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637‐8,	063
kasaintour

TAIW

โด

มูบ่า้นโบรา
ชมป่าสนพนัปี

องเรอืชมคว
ชอ้ปป้ิงแบรน

ายการบนิ E

เดนิทาง 
กย. 61  

2 – 16 ตค. 

73,	Wangth
3‐232‐661
r.com	

WAN

ดยสาย

ณจิว่เฟ่ิน,ช
ปี อทุยานอา
วามงามทะเ

นดเ์นมGlori
EVA นํา้หนกั

/ 7 – 11,1

honglang,	
19,	E‐Mail	

 อาหลี
5 ว

ยการบิ

ชมความสวย
าหลีซ่นั ... พ
เลสาบสรุยินั
ia outlet 
กกระเป๋าทา่น

17-21พย. /

Bangkok	1
:	pinyaluc

 
ล ีซ่นัเพ
วนั 3 ค
บนิอวีเี

ยงามของธร
พรอ้มน ัง่รถไ

น จนัทรา 

นละ 30 กก

/8 – 12 ,15

ราคาเร ิ

10310	
ck.p@bang

พลนิ เ
คนื  

เอ แอร

รมชาตทิีอ่ทุ
ไฟโบราณอ

ก. ไมต่อ้งกงั

5 – 19 ,22 

ร ิม่ตน้เพยีง

gkokasiant

เพลนิ 

ร(์BR)

ทยานเยห๋ล ิว่
อาหลีซ่นั 

งวลนํา้หนกั 

– 26 ธค. 6

ง20,

tour.com	

EVA 

) 

ว 

ถกูใจขาชอ้

2

61        2

900

อปป้ิง 

20,900.-

22,900.-
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สนามบนิสวุรร

สนามบนิเถา
ันทรา - วัดพ
ทุยานอาหลี่
ถจง - ฝงเจีย่
ดนิทางไทเป
บราณจิว่เฟ่ิน
นุสรณ์สถาน

คอสเมตคิ-Ge
สนามบนิเถาห

รแกรมกา

1: 

0 น. 

2: 

5 น. 

5 น. 

Ladprao	7
637‐8,	063
kasiantour

โปร

รณภมู ิ 

หยวน - เมือ
พระถังซมัจ๋ัง –
ลีซ่ัน–ชมป่าส
ยไนท ์
 -ชอ้ปป้ิงเคก้

น-ซเีหมนิตงิ 
เจยีงไคเชค็-

ermanium P
หยวน  

ารเดนิท

วนัแรก

คณะพร ้
กระเป๋า 

สนามบิ
– วดัพ
ออกเดนิ
(มอีาหา
เดนิทาง
(เพือ่คว
ผา่นพธิกี
ผลไม)้ 
จากนั้น
ทางออ
สุรยินั-จ
ทะเลสา
มุมสูงท
อาทติย ์
กันอยู่แ
พื้นที่บริ
ที่สุดขอ
ของคณ
แห่งนี้ จ
พระทน
ชมพูทวี
ดว้ย ทา่

73,	Wangth
3‐232‐661
r.com	

แกรมการเด ิ

องหนานโถว
– วัดเหวนิหวู

สนพันปี-น่ังรถ

กพายสบัปะร

-ตกึไทเป101
ower-เมอืงเ

าง 

กสนามบนิส

อ้มกนัทีส่นาม
30 กโิลกรัม

บนิสวุรรณภ
พระถงัซมัจ ัง๋
นทางสูก่รงุไท
ารและเครือ่
งถงึ สนามบนิ
ามสะดวกใน
การตรวจคนเ

นําท่านเดนิ
กสู่ทะเลซึง่
จนัทรา ซึง่เ
าบมคีวามยา
ะเลสาบแห่ง
ครึง่ลา่งเหมื
ละยังเป็นตํา
ริเวณนี้ถือว่า
องไตห้วัน   
ณะ ชมความง
จากนัน้นําท่า
ต์(ฟัน) ของ

วีปและยังเป็น
านจะไดถ้า่ยรู

honglang,	
19,	E‐Mail	

ดนิทาง 

ว – ล่องเรือ
วู–่ เมอืงเจยีอี
ถไฟโบราณอ

ด-อทุยานเยห๋

1ไมร่วมชมววิ
ถาหยวน-  G

สวุรรณภมู ิ

มบนิสวุรรณภู
โดยมเีจา้หน ้

ภมู-ิสนามบิ
งั - วดัเหวนิ
ทเป เมอืงไตห้
งดืม่บรกิาร

นเถาหยวน ก
นการนัดหมาย
เขา้เมอืงและ

ทางโดยรถโ
เป็นจุดศูนย์
ป็นทะเลสาบ
วถงึ 33 กโิล
งนี้จะมีรูปร่าง
อนพระจันทร
แหน่งฮวงจุย้
าเป็นจุดรับพ
นําท่านน่ังเรื
งามบรรยาก
านสู่ วดัพระ
งพระถังซัมจ๋ั
นจุดชมววิท
รปกบัมมุทสีว

Bangkok	1
:	pinyaluc

ทะเลสาบสุ
อี ้ 
อาหลีซ่ัน - เ

หลิว่-หมูบ่า้น

วชัน้89 - รา้น
Gloria Outlet

 

ภมู ิชัน้ 4 ประ
นา้ทีค่อยใหก้า

บนิเถาหยว
นหวู ่– เมอื
ห้วัน โดยสา
บนเครือ่ง)
รงุไทเป เมอื

ย กรณุาปรับน
ะศลุกากรแลว้

โคช้สู่ เมอืง
หรือเรียกว่า
บน้ําจดืทีเ่กดิ
ลเมตร หากม
งครึง่บนเหมื
รเ์สีย้วทีก่ําลัง
ยทีด่มีมีังกรล
พลังมังกรที่ส
รือยอร์ชแบบ
าศรอบๆ ทะ

ะถงัซมัจ ัง๋ น
จ๋ัง ที่อัญเชญิ
ะเลสาบในมุ
ยทีส่ดุของท

10310	
ck.p@bang

เชา้ 

X 

ริยัน O 

มอืง O 

น O 

น
t- O 

ะต ู8 เคาเตอ
ารตอ้นรับแล

น-หนานโถ
องเจยีอี ้
ยการบนิ EVA

งไตห้วัน  เว
นาฬกิาของท่
ว  รับประทาน

งหนานโถว
สะดือของเก
ขึน้ตามธรรม

มองจาก
มือนพระ
งประกบ
ลอ้มรอบ 
สมบูรณ์
บส่วนตัว
ะเลสาบ
นมัสการ
ญมาจาก
มุมสูงอกี
ะเลสาบสรุยินั

gkokasiant

เทีย่ง คํา่

X X 

O O 

O O 

O X 

O X 

อรR์ สายการบิ
ะอํานวยความ

ถว-ลอ่งเรอื

A AIR เทีย่วบ

ลาทอ้งถิน่เร็ว
ทา่นเป็นเวลาท
นอาหารเชา้ แ

 มณฑลที่ให
กาะไตห้วัน 
มชาตทิีใ่หญท่

น จันทรา 

tour.com	

า โรง

 

ROYAL C
หรอืเทยีบ
MOVING
หรอืเทยีบ
ASIA PA
หรอืเทยีบ

 

บนิ EVA (BR
มสะดวกกอ่น

อทะเลสาบส

บนิที ่BR206

วกวา่ประเทศ
ทอ้งถิน่) หลัง
แบบกลอ่ง (แ

หญ่ที่สุดของ
นําท่าน ล่อ
ทีส่ดุของไตห้

งแรมทีพ่กั

CHIAYI HOT
บเทา่ 
G STAR HOT
บเทา่ 

ACIFIC HOTE
บเทา่ 

R) รวมน้ําหนัก
นขึน้เครือ่ง 

สรุยินั จนัท

6   

ศไทย 1 ชัว่โ
งจากทา่นได ้
แซนวชิ+น้ํา

งไตห้วัน ที่ไ
งเรอืทะเลส
หวันเสน้ทาง

TEL

TEL

EL

ก

ทรา 

มง 
ด ้

ไม่มี
สาบ
รอบ
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รบัประท

จากนัน้น
เทพกวน
นาม “เฒ
ของเทพ
แค่นี้ยังม
ฉากหลัง
ไตห้วัน 

รบัประท

นําคณะ

อทยุาน

รบัประท
นําท่าน
(ใชเ้วล
ภูเขาสงู
อาหลีซ่ั
พันปีเป็
ลอ้มรอบ
อากาศเ
อาลีซัน
ลําเลยีง
ของโลก

รบัประท

นําทา่นเ
ไนทม์าร
และรา้น
หลากห
แวะชมต
รวบรวม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73,	Wangth
3‐232‐661
r.com	

ทานอาหารก

นําท่านกราบ
นอ ูเทพเจา้แ
ฒ่าจันทรา” ท
พเจา้สําคัญที
มสีงิโตหนิอ่อ
ัง ใหท้่านได ้

ทานอาหารค

เขา้สูท่ีพั่กโร

นอาหลีซ่นั 

ทานอาหารเ
เดนิทางขึน้สู
าน่ังรถขึน้เข
งเรียงรายกัน

ซัน เป็นอทุยา
นลักษณะทา
บเป็นบรเิวณก
เย็นสบายสูด

นที่ญี่ปุ่ นมีการ
งไมส้นใหญ่บ
ก และสงูเป็น

ทานอาหารก

เดนิทางสู ่เมื
รเ์ก็ต ตลาดก
นยีห่อ้แบรนด
ลายยีห่อ้ ทัง้

ตามใจชอบ…
อาหารทอ้งถิ

honglang,	
19,	E‐Mail	

กลางวนั ณ 

บไหวส้ ิง่ศักดิ์
แห่งความซือ่
ทีม่ชี ือ่เสยีงม

ทีท่า่นสามารถ
อน 2 ตัว ทีต่
ถ้า่ยรูปคู่อกีด

คํา่ ณ ภตัตา

รงแรมROYA

– ชมป่าสน

เชา้ ณ หอ้ง
สู ่อุทยานแห
ขาประมาณ 1
นไต่ตัวกันสลั
านทีม่คีวามส
างเดนิขึน้ลง
กวา้ง ป่าสนแ
ดโอโซนไดอ้
รสรา้งขึน้ตัง้
บนเขาอาหลี่
นอนัดับ 2 ขอ

กลางวนั ณ 

มอืงไถจง  เม
กลางคนืทีน่ยิ
ดร์ะดับกลาง 
งยีห่อ้ทอ้งถิน่

….หากทา่นใด
ถิน่ อาหารทา

Bangkok	1
:	pinyaluc

ภตัตาคาร 

ดิส์ทิธิท์ี ่วดัเห
อสัตย ์และเท
มากในดา้นค
ถมาขอพรได ้
ตัง้อยู่หนา้วัด
ดว้ย นําทา่นเ

าคาร 

AL CHIAYI

นพนัปี – น ั

อาหารของโ
หง่ชาตอิาห
1.5-2 ชม.) ร
ับกับกอ้นเมฆ

สวยงามและมี
งไล่ระดับแบ
แหง่นี้มอีายมุ
อย่างเต็มที่ 
แต่ ค.ศ.19
ซันลงมายังพ
งเอเชยี  

ภตัตาคาร (

มอืงใหญท่าง
ยมทีส่ดุของเมื

รา้นเครื่องส
นของไตห้วัน
ดไมใ่ชข่าชอ้ป
นเลน่หรอืทา

10310	
ck.p@bang

หวนิหวู ่เชน่
ทพเจา้แห่งค
ความรักทีว่ัดห
ดค้รบทกุความ
ด ซึง่มมีูลค่า
เดนิทางตอ่ไ

I HOTEL หรื

น ัง่รถไฟโบร

โรงแรม 
ลีซ่นั ทีม่คีว
ระหว่างทาง
ฆเป็นววิทีน่่า

มชีือ่เสยีงโดง่
บขัน้บันไดส
ากกวา่ 100 
จากนั้น นําท
12 ในสมัยที
พื้นทีด่า้นล่าง

(บนอาหลีซ่ ั

งภาคกลางข
มอืงไถจงมสีิ
สําอางคจ์ากญ
นเอง รวมแลว้
ปป้ิงก็ไมต่อ้ง
านจรงิจังแหล

gkokasiant

น ศาสดาขงจื
วามรักองคใ์
หลงซานไทเ
มปรารถนาที่
ตัวละ 1 ลา้น

ไปยังเมอืงเจี

รอืเทยีบเทา่

ราณ – เมอื

ามสงูจากระ
ที่ว ิง่ขึน้เขาส
าตืน่ตาตืน่ใจ
งดังมากของไ
สลับทางราบ
ปี ทา่นจะถา่

ท่านน่ังรถไฟ
ที่ยังปกครอง
ง เสน้ทางรถ

ซนั) 

ของไตห้วัน น
นคา้หลากห
ญีปุ่่ น รา้นรอ
ว้กว่า 100 รา้
งกลัวเบือ่เพร
ลง่ใหญท่ีส่ดุข

tour.com	

จือ้ เทพเจา้แ
หม่ล่าสดุหรื
เป วัดนี้ถอืว่า
วัดนี้ ส ิง่ทีน่่า

นเหรียญดอล
จยีอี ้เมอืงคอ่

า 

องไถจง – 

ดับน้ําทะเลก
สูงไปเรื่อยๆ 
จยิง่นัก เดนิท
ไตห้วัน นําท
สองขา้งทาง

ายรปูรอบๆพร ้
ฟโบราณ เสน้
ไตห้วัน เพื่อ

ถไฟสายนี้สงู

นําทา่นชอ้ปป้ิ
ลายประเภทท

องเทา้กฬีายีห่
า้นคา้ใหท้่าน
าะตลาดแหง่
ของไถจงอกี

แห่งปัญญา 
อทีเ่รารูจั้กกั
าเป็นจุดศูนย์
าสนใจยังไมห่
ลล่ารไ์ตห้วัน
อนไปทางใตข้

ฟงเจีย่ไนท

กว่า 2,200 เ
ท่านจะไดช้

ทางเขา้สู่อุท
ทา่นเดนิชมป่า
งเป็นป่าสนพ
รอ้มกบัเดนิชวิ
นทางรถไฟส
อใชเ้ป็นเสน้ท
งเป็นอันดับที

ป้ิง ตลาดฝง
ทัง้แบบแผงล
หอ้ต่างๆ เสือ้
นไดเ้ลอืกแวะ
งนี้ยังเป็นตลา
ดว้ย 

และ
ันใน

ยร์วม
หมด
เป็น
ข้อง

ท ์

มตร 
มววิ
ยาน
าสน
พันปี
วกบั
สาย
ทาง

ที ่13 

เจีย่
ลอย
อผา้
ะซือ้ 
าดที่
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รบัประท
นําคณะ

เดนิทา
ชอ้ปป้ิง
รบัประท
จากนั้น
สบัปะรด
ทา่นซือ้
นําทา่นเ
ลักษณะ
งอกเป็น
ราชนิ ีซึ่

รบัประท

นําท่าน
เสน้ทาง
ทองทีม่ี
ทองทีน่ี่
อาหาร 
และที่นี่
สถานที่
SPIRIT
และกลา
เหต ุหา
ทอ้งถิ่น
ประสบก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อสิระอา
ใหท้า่นไ
หากเปรี
ไตห้วัน 

73,	Wangth
3‐232‐661
r.com	

ทานอาหารค
เขา้สูท่ีพั่กโร

างไทเป - ช้
งซเีหมนิตงิ
ทานอาหารเ
ออก เดนิทา
ด ทีถ่อืวา่เป็น
เป็นขนมฝาก
เดนิทางสู ่อทุ
ะพืน้ทีเ่ป็นแห
นรปูรา่งลักษณ
ซึง่มชีือ่เสยีงโ

ทานอาหารก

สู่  หมู่บา้นโ
งรถไฟแห่งแ
มชีือ่เสยีงตัง้แ
นี่ แต่ในยุคปัจ
และของฝาก

นยังมีโลเกชั่น
ถ่ายทําซรีี่ย์
ED AWAY 
ายเป็นสถานท
กทรปิเดนิทา

นขึ้นและลง
การณ์การน่ังร

าหารเย็นตา
ได ้ ชอ้ปป้ิง
รียบเทียบกับ
ดา้นในมหีล

honglang,	
19,	E‐Mail	

คํา่ ณ ภตัตา
รงแรมMOVI

ชอ้ปป้ิงเคก้
ง 
เชา้ ณ หอ้ง
างสู่เมืองไท
นขนมสญัลักษ
กแกค่นทางบ ้
ทยานแหง่ชา
หลมยืน่ไปใน
ณะตา่งๆ ทีเ่ก ิ
ดง่ดังไปทั่วโ

กลางวนั ณ 

โบราณจิว่เ
แรกของไตห้วั
แต่สมัยกษัต
จจุบันนี้ทีห่มู่
กแบบพืน้เมอื
นความสวยง
์เกาหลี ซรีี่ย์
 ทําใหผู้ค้น
ทีเ่ทีย่วยอดนิ
างไปหมูบ่า้น
เหมือนคนท
รถเมลข์องไต

ามอธัยาศยั 
ยา่น ซเีหมนิ
บเมืองไทยคื
ลากหลายแบ

Bangkok	1
:	pinyaluc

าคาร 
ING STAR

พายสบัปะ

อาหารของโ
ทเป เมืองหล
ษณ์ของไตห้
บา้นหรอืเพือ่น
าตเิยห๋ลิว่ อทุ
นทะเล การเซ
กดิขึน้เองตาม
โลก   

ภตัตาคาร (

เฟ่ิน ระหว่าง
วันทีส่รา้งขึน้
รยิก์วงสวี ้  
บา้นจิว่เฟ่ินเ

องหรอืทีเ่ราเข
งามและโดด
ย์ไตห้วันและ
ทั่วโลกเห็นฉ

นยิมในการมา
นจิว่เฟ่ินตรงกั
ทอ้งถิ่น ท่าน
ตห้วัน ***   

เพือ่ความสะ
นตงิ ถอืวา่เป็
คือสยามสแค
บรนดส์นิคา้ทั

10310	
ck.p@bang

RHOTEL  หรื

รด – อทุย

โรงแรม 
ลวงของไตห้
วันเปรยีบเสมื
นๆ (ขนมพาย
ทยานแหง่นีต้ั ้
ซาะกร่อนขอ
มธรรมชาต ิน่

(เมน ูอาหาร

งทางก่อนขึน้
นในสมัยราชว
สมัยราชวงศ
เป็นหมู่บา้นที
ขา้ใจกันง่ายๆ
ดเด่นเป็นเอก
ะการ์ตูนแอนิ
ฉากความสวย
าเชค็อนิหรอืถ
กบัวันเสารแ์ล
นจะไดส้ัมผั
 

ะดวกในการ
ป็นแหลง่ชอ้ป
ควร์ไตห้วัน ห
ทัง้เสือ้ผา้และ

gkokasiant

รอืเทยีบเทา่

านเหยห่ลิว่

วัน นําท่านเ
มอืนขนมประ
ยสบัปะรด, ป๊
ตัง้อยูท่างสว่น
งน้ําทะเลแล

น่าตืน่ตาทเีดยี

รทะเลสไตล์

นเขาไปยังห
วงศช์งิ  ในอด
ศช์งิ มนัีกขุด
ทีม่กีารขายข
ๆ คอืหมูบ่า้น
กลักษณ์เฉพ

นิเมชั่นของญี
ยงามของหมู่
ถา่ยรปูอกีแหง่
ละอาทติยจ์ะต
ผัสบรรยากา

รชอ้ปป้ิง  
ปป้ิงทีย่อดนยิ
หากเปรียบเ
ะรองเทา้กีฬ่

tour.com	

 

ว – หมูบ่า้น

เลือกซื้อของ
ะจําชาตเิลยก็
ปอปคอรน์, เห
นเหนือสดุขอ
ละลมทะเล ท
ยว โดยเฉพา

ลไ์ตห้วนั) 

หมู่บา้นจิว่เฟ่ิ
ดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเ
ทองจํานวนม
องพื้นเมอืง 

น OTOP ขอ
พาะตัวจนได ้
ญี่ปุ่ นที่ฉายท่ัว
มูบ่า้นจิว่เฟ่ินจ
งหนึง่ของไต ้
ตอ้งเปลีย่นรถ
าศแบบคนท ้

มทีส่ดุของไต
ทียบกับเกา

ฬายีห่อ้ต่าง ๆ

นจิว่เฟ่ิน –

งฝาก  รา้นพ
ก็วา่ได ้แนะนํ
ห็ดทอด เป็น
องเกาะไตห้วั
ทําใหเ้กดิโขด
าะหนิรปูพระเ

นท่านจะได ้
เป็นแหลง่เหม
มากพากันมา
ทัง้ขนมพื้นเม
องไตห้วันน่ัน
รั้บคัดเลือก
วโลกอย่างเ
จากการต์นูเรื่
ตห้วัน *** ห
ถเป็นรถเมลแ์

ทอ้งถิ่นและเ

ตห้วันเลยก็ว่
หลีก็คือเมีย

ๆ ยังมสีนิคา้ยี

พาย
นาให ้
นตน้) 
วัน มี
ดหนิ
ศยีร

เ้ห็น
มอืง
าขุด
มอืง 

นเอง
เป็น
เรื่อง 
องนี้
มาย
แบบ
เพิ่ม

าได ้
งดง
ยีห่อ้
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ทอ้งถิน่
ท่านได ้
เกาหลซีึ
นําคณะ

อนสุรณ
Powe
รบัประท
นําทา่นช
เวลาในก
ในตัวอา
และคนใ
หอ้งนี้ไม
เสือ้ผา้ ร
พรอ้มฟั
จัดแสดง
การเปลี่
นําท่าน
ไตห้วันแ
แสดงถงึ
ภายในต
สั่นสะเทื
เป็นที ่1
89 ราคา
ทีป่ระกอ
กระปรีก้
ยากซึง่มี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัประท

ทา่นแวะ
หลายแบ
เพือ่ชอ้ป
ทัง้หมด
Michae
Lauren,

73,	Wangth
3‐232‐661
r.com	

ใหเ้ลอืกซือ้ 
เ้ลือกรับประ

ซึง่ตน้ตํารับขอ
เขา้สูท่ีพั่กโร

ณส์ถานเจยี
r – รา้นคอ
ทานอาหารเ
ชม อนุสรณ์
การสรา้งถงึ 3
าคารประกอบ
ใกลช้ดิรวมถงึ
ม่ไดม้แีค่รูปภ
รถยนตก์นักร
ังเรือ่งราวทา
งรปูปัน้ขนาด

ลีย่นเวรของเห
ถ่ายรูปคู่กับ 
แลว้ไม่มรีูปคู
งความสามา
ตัวอาคารมลีู
ทอืนเวลาทีเ่ก ิ
 ของไวไ้ดค้ื
า 600 NTD )
อบไปดว้ยแม
กระเปร่า และ
มอียูไ่มก่ีท่ีใ่น

ทานอาหารก

ะชม รา้นเครือ่
บรนด ์ทีท่า่น
ปป้ิงสนิคา้แบ
 285 รา้น ส่
l Kors, Loew
, Dunhill, L

honglang,	
19,	E‐Mail	

แตท่ีน่ี่ไมไ่ด ้
ะทาน แนะนํา
องเมนูนีอ้ยูท่ี

รงแรมJUNE

ยงไคเช็ค –
อสเมตคิ- เมื
เชา้ ณ หอ้ง

ณ์สถานเจยีง
3 ปี สรา้งแล ้
บไปดว้ย 2 ส
งรปูภาพของ
ภาพเท่านัน้ที
ระสนุประจําตํ
างประวัตศิาส
ดใหญข่องทา่
หล่าหทารทีแ่
ตกึไทเป 1

คู่กับตกึไทเป
รถทางดา้นวิ
กตุม้ขนาดให

กดิแผ่นดนิไห
อลฟิตท์ีเ่ร็วที
)   นําทา่นแว

มเ่หล็กแรก่อ้น
ะคลาย ความ
นโลก   

กลางวนั ณ 

องสําอาง CO
นสามารถซือ้
บรนดเ์นมที ่G
วนใหญจ่ะเป็
we, Jimmy 
Lanvin, Ken

Bangkok	1
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ม้แีคส่นิคา้ช ้
าว่าพลาดไม

ทีซ่เีหมนิตงินีเ่
E HOTEL  ห

–  ตกึไทเป
มอืงเถาหย
อาหารของโ
ไคเช็ค ทีส่ร
ว้เสร็จในปี พ

สว่นทีสํ่าคัญค
ง ทา่นมาดาม
ทีเ่ล่าเรือ่งรา
ตําแหน่งทีจั่ด
สตรไ์ปพรอ้มก
านอดตีประธา
แสดงความเ
101 ที่ปัจจุบั
ป 101 น่ันแป
วศิวกรรมของ
หญ่หนักกว่า
หวและในอดี
ทีส่ดุในโลก (
วะชอ้ปป้ิงรา้น
นธาตเุจอมาเ
มเครยีด รวมถึ

ภตัตาคาร T

OSMETIC SH
เป็นของฝาก
GLORIA OU
ปนแบรนดท์ีเ่ห
Choo, Salva
nzo, Nike, 
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อ้ปป้ิงอย่างเ
ม่ไดก้ับเมนู น
เอง 

หรอืเทยีบเท่

ป 101 ไมร่ว
ยวน – Glor
โรงแรม 
รา้งขึน้เพือ่รํา

พ.ศ. 2523 มี
คอืหอ้งแกลล
ม ซง่เมย่หลงิ
วชวีประวัตขิ
แสดงไวอ้ยา่
กับสิง่เหลา่นี้
านาธบิดเีจยีง
คารพและภัก
บันถือว่าเป็น
ปลว่า ท่านมา
งไตห้วัน เพร
า 660 ตันทีช่
ตยังเคยสงูที
ไมร่วมคา่ขึน้
น Germaniu
เนี่ยม ทีม่คีณุ
ถงึปะการังแด

TAKAO (เม

HOP ศนูยร์วม
กแกค่นทางบ ้
UTLET เป็น 
หลา่นักชอ้ปปิ
atore Ferrag
adidas, Le

gkokasiant

เดยีว ยังมรีา้น
น้ําแข็งใสไอ

า 

วมชมววิช ัน้
ria Outlet 

าลกึถงึอดตีป
มพีืน้ทีป่ระมาณ
ลอรีรู่ปภาพต
ง หรอืมาดาม
ของท่านทัง้ส
างน่าสนใจให ้
นี้ และอกีหนึง่
งไคเชค็และใ
กดตี่อท่านอดี
นจุดแลนดม์า
ายังไม่ถงึไตห้
ราะตกึแห่งนี้
ชว่ยถ่วงสมดุ
ทีส่ดุในโลก แ
นลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่
um ทีข่ ึน้ชือ่เรื
ณสมบัต ิทําให
ดง ปะการังน้ํ

มนสูกุ ีส้ไตลไ์

มเครือ่งสําอา
า้นได ้นําทา่
OUT LET 

ป้ิงรูจั้กกันอยู
gamo, TOD

e Creusetแล
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นอาหารเยอะ
อซม์อนสเตอ

น 89 - Ger
–สนามบนิ

ประธานาธบิดี
ณ 205 แสน
ต่างๆ ของอดี
มของทา่นเจยี
สองแต่ยังมขี ้
หท้า่นไดเ้ลอืก
งสว่นทีสํ่าคัญ
ในทกุ ๆ 1 ชม
ดตีประธานาธิ
าร์คของไตห้
หวัน ! .. โคร
ตกึทีม่คีวาม

ดุลของตัวตกึ
แต่ตกึไทเป 
สดุในโลกเพื่
รือ่งสรอ้ยขอ้ม
หเ้ลอืดลมเดนิ
น้ําลกึทีเ่ป็นอั

ไตห้วนั 1 เซ็

างชือ่ดังของไ
นสู ่เดนิทาง
MALL ขนา

ยูแ่ลว้ เชน่ Ar
DS, Hugo Bo
ละอืน่ๆ อกีมา

ะแยะมากมา
อร์ หรือปิงซูแ

rmanium 
นเถาหยวน

ดเีจยีงไคเช็ค
ตารางเมตร ด
ดตีประธานาธิ
ยงน่ันเอง ภา
า้วของเครื่อ
กชมเลอืกถา่
ญคอืบรเิวณชั ้
ม.จะมกีารจัด
ธบิดเีจยีงไค

หวัน หากท่าน
รงสรา้งของตึ
สงูถงึ 508 เ
ไว ้และชว่ย
101 ยังคงค
อขึน้จดุชมววิ
มอื German
นดขีึน้ เพิม่ค
ัญมณีล้ําค่าที

ซ็ท/ทา่น) 

ไตห้วัน มาก
สูเ่มอืงเถาห
าดใหญ ่มรีา้น
rmani, Coa
oss, Polo Ra
ากมาย ดว้ยร

ยให ้
แบบ

ค ใช ้
ดา้น
ธบิดี
ยใน
งใช ้
ยรปู

ชัน้ 4 
โชว์
เช็ค 
นมา
ตกึนี้
มตร 
การ
วาม
วชัน้ 
ium 
วาม

ทีห่า

มาย
ยวน
นคา้
ach, 
alph 
ราคา
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โปรด
หรอื 1
หมาย
เดนิท
*** 
ท ัว่ไป
บรรจุ
รา้นจํ
ท ัง้ส ิน้

59/10	Soi
02‐157‐4
w.bangkok

5น. 

0 น. 

***โปรแ
และเห

นดการเดนิท

19 กนัยายน

– 08 ตลุาคม

-16 ตลุาคม 

1 พฤศจกิาย

21 พฤศจกิาย

-12 ธันวาคม 

-19 ธันวาคม 

-26 ธันวาคม 

ดตรวจสอบ P
180 วนั ข ึน้
ยเหต ุ: สําห
ทางไปตา่งปร
ตามนโยบา

ปไดรู้จ้กัในน
จุในโปรแกร
จําเป็นตอ้งร
นและถา้หาก

Ladprao	7
637‐8,	063
kasiantour

สนิคา้ที่
อสิระอา
โลกสนิ

สมควรแ

เดนิทาง

แกรมและราย
ตสดุวสิยัตา่

อตัราคา่บ

ทาง พั

น 2561 

ม 2561 

2561 

น 2561 

ยน 2561 

2561 

2561  

2561 

*** รา

PASSPORT
นไปกอ่นการ
หรบัผูเ้ดนิทา
ระเทศจากบิ

ายของไตห้ว ั
นามของรา้น
รมทวัรด์ว้ยเ
รบกวนทุกท่
กลกูคา้ไมม่คี

73,	Wangth
3‐232‐661
r.com	

ถกูกวา่ราคาต
าหารคํา่ ตา

นคา้แบรนดท์ี

แกเ่วลานําทา่
อําลากรงุไท
เทีย่วบนิที ่B

งกลับถงึสนาม

ยละเอยีดขอ
างๆทีไ่มส่าม

และความ

บรกิาร   โป

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

ทา่นละ

20,900

22,900

22,900

22,900

22,900

22,900

22,900

22,900

าคาทารก [ 

T : กรณุานํ
รเดนิทาง แล
างทีอ่ายุไมถ่
บดิาหรอืมาร
วนัรว่มกบักา
นรฐับาล คอื
เนือ่งจากมผี
ทา่นแวะชม 
ความประสง

honglang,	
19,	E‐Mail	

ตลาดท่ัวไปก
มอธัยาศยั 

ทีค่ณุชืน่ชอบ

านออกเดนิทา
เป เดนิทางก

BR205(มอีาห
มบนินานาชา

องการเดนิท
มารถคาดกา
มปลอดภยัข

ปรแกรม : ไ

3 ทา่น 
ะ 

เ
(

.- 

.- 

.- 

.- 

.- 

.- 

.- 

.- 

เด็กอายไุม่

นําพาสปอรต์
ละตอ้งมหีนา้
ถงึ 18 ปี แล
รดาแนบมาด
ารทอ่งเทีย่ว
อ  ศูนยแ์รG่
ผลกบัราคา
 การบรโิภค

งคจ์ะเขา้รา้น
Bangkok	1
:	pinyaluc

กวา่ 35% – 7
...เพือ่ความ
บในราคาพิ

างสูส่นามบนิ
กลับสู ่กรงุเท
หารและเครือ่ง
าตสิวุรรณภมู ิ

ทางอาจมกีา
ารณล์ว่งหนา้
ของผูร้ว่มเด ิ

ไตห้วนั อา

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง)

ทา่นละ 

20,900.- 

22,900.- 

22,900.- 

22,900.- 

22,900.- 

22,900.- 

22,900.- 

22,900.- 

เกนิ 2 ขวบ 

ตตดิตวัมาใน
ากระดาษอย
ละไมไ่ดเ้ดนิ
ดว้ย 
วกําหนดให้

GERMANIU
ทวัรจ์งึเรยีน
คขึน้อยู่กบัค
นของทางรฐั

10310	
ck.p@bang

70%เป็นแหล
มสะดวกในก
เศษสดุๆ 

นเถาหยวน สน
ทพฯ ประเทศไ
งดืม่บรกิารบน
กรงุเทพฯ ป

ารเปลีย่นแป
า้ โดยทางบ

ดนิทางเป็นสํ

หลีซ่นัเพลิ

เด็ก2-
(ไมเ่สรมิ

ทา่น

20,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

] 7,000 บา

นวนัเดนิทาง
ยา่งตํา่ 6 หน
นทางกบับดิ

หม้กีารประช
UM,รา้นขนม
นใหก้บันกัท
ความพอใจ
ฐบาลไตห้วนั

gkokasiant

ลง่รวม 
การชอ้ปป้ิงส ิ

นามบนิแหง่ช
ไทย โดยสา
นเครือ่ง) 

ประเทศไทย โ

ลงไดท้ ัง้นีข้ ึ้
บรษิทัฯจะคาํ
าคญั*** 

ลนิ เพลนิ 5 

-12 ปี 
มเตยีง) 
นละ 

พั

900.- 

900.- 

900.- 

900.- 

900.- 

900.- 

900.- 

900.- 

าท / ทา่น *

ง พาสปอรต์
นา้ 
า มารดา ต้

ชาสมัพนัธส์นิ
มพืน้เมอืง, ร
ทอ่งเทีย่วทุก
จของลูกคา้
น  หรอืหากท

tour.com	

สนิคา้แบรน

ชาตขิองไตห้
ยการบนิ EVA

โดยสวัสดภิา

ขึน้อยูก่บัสภ
านงึถงึผลปร

วนั 3 คนื 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

5,000.- 

5,000.- 

5,000.- 

5,000.- 

5,500.- 

5,000.- 

5,000.- 

5,000.- 

*** 

ตตอ้งมอีายไุ

อ้งมจีดหมา

นคา้พืน้เมอื
รา้นคอสเมต
กทา่นทราบ
เป็นหลกั ไม
ทา่นตอ้งกา

ดด์งัช ัน้นําข

หวัน 
A (BR) โดย

าพ 

าวะอากาศ
ระโยชน ์

ราคา 
ไมร่วมตัว๋

(จอยแลนด
ทา่นละ

11,200.

12,000.

12,000.

12,000.

12,000.

12,000.

12,000.

12,000.

ไมต่ํา่กวา่ 6

ายยนิยอมใ

องใหน้กัทอ่ง
ตคิซึง่จําเป็

บวา่รา้นรฐับ
ม่มกีารบงัค ั
รแยกตวัออ

ของ

ว 
ด)์ 

.- 

.- 

.- 

.- 

.- 

.- 

.- 

.- 

 เดอืน 

หบุ้ตร

งเทีย่ว
นตอ้ง
าลทุก

คบัใดๆ 
อกจาก


