
1 
 

 

 

 

  



2 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  

 

23.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว R ประตู 8 สายการบนิ EVA AIR  
มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – วดัเหวิน่หวู ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั 

จนัทรา –  วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – น ัง่กระเชา้พาโนรามา่ – หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ – เจยีอี ้       

02.15 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เที่ยวบนิที่ BR206 มีบริการอาหารและ

เครือ่งดืม่เครือ่งระหว่างเดนิทาง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช่ัวโมง)  

 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาทีป่ระเทศไตห้วันเร็ว กว่าประเทศไทย  1 

ช่ัวโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก ณ เมอืงเถาหยวน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชานมไตห้วนั (1) 

หลังจากนั้นน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมืองหนานโถว ถือไดว่้า
เป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แห่ง
ไตห้วัน) น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชือ่เรียกทีรู่จั้กกันในนาม 
วัดกวนอู เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดา

ขงจือ้ (เทพเจา้แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ เป็นทีน่ยิมในหมู่นักท่องเที่ยวและ
คนไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแห่งน้ี 
น าทุกท่านเยี่ยมชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ต ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มมีูลค่ามากถงึ1 

ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

 

และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ

วดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
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  จากนัน้น าทุกท่านไปยังภายในวัดเพือ่สักการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังน้ี 

จุดที่หนึ่ง : องค์เทพเจา้กวนอู ในท่าน่ังบนบัลลงค์ ชาวจีนและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของ

ความประสบส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดน้ีคนไตห้วันมัก

นยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

ของหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวหิารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบัลลังคค์ู่กับองคเ์ทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนยิม

ขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  

จุดทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉิง เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดน้ีมักนยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา 

การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 

 

น าท่านลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึ่งที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญทีท่่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมคีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กที่สุดในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง

ซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี  

หมายเหตุ:  กรณีถา้ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ท าการปิดไมใ่หท้ าการลอ่งเรอื ทางบรษิทัจะท าการคนืเงนิ

ประมาณทา่นละ 50 NTD 
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หากมาไตห้วันอีกเมนูทีไ่ม่แนะน าไม่ได ้น่ันคือ ไข่ตม้ใบชา 

เมื่อมาถงึทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตอ้งมาทีร่า้นอาม่าทีถ่ือว่าเป็นเจา้

แรกและเจา้เดียวที่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของ

อาม่าท าใหไ้ข่ตม้ใบชามีกลิน่หอมจากสมุนไพรต่างๆ ส าหรับรสชาด

นัน้จะมรีสเค็มทานเพลนิ ยิง่ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ

สรุยัิน จันทราแลว้นัน้ ยิง่ท าใหฟิ้นแน่นอน  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย ปลาประธานาธบิด ี(2) 

บา่ย น าท่านสู่ หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า (Formosan Aboriginal Culture) หนึง่จุดไฮไลทข์องไตห้วนั ที่
รวมความหลากหลายสสีนัไวใ้นทีเ่ดยีว หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ต ัง้อยูเ่มอืงหน่านโถว ซงึหมูบ่า้นแห่ง

เป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงวถิชีีวติและวฒันธรรมของชาวพื้นเมืองแบบด ัง้เดมิ เช่น การเตน้ร าแบบพื้นเมือง
ดัง้เดมิ การรอ้งร าท าเพลง และการ จ าลองพธิกีารแต่งงานแบบพืน้เมอืงดัง้เดมิ อกีทัง้ยังมหีมู่บา้นจ าลองของแต่ละ
ชนเผ่า รวมถงึให ้ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ณ รา้นขายของทีร่ะลกึของแต่ละชนเผ่า นอกจากนัน้ ณ ทีแ่ห่งน้ียังม ี
สวนพฤกษชาตใิหท้่านไดรั้บชมความสวยงามของธรรมชาต ิซึง่ในช่วงมีนาคมของทุกปีจะเขา้สู ่ช่วงเทศกาลดอก

ลาเวนเดอร ์และสวนสนุกใหท้่านไดส้นุกสนานครืน้เครง (ไม่รวมค่าเครือ่งเล่น)  
 

(ชว่งประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ์ – มนีาคม ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระก าลังเบ่งบาน 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณท่านละ 350 NTD  

 
 

น าท่าน น่ังกระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของ
หมู่บา้นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า และความสวยงามของทะเลสาบ
สรุยัิน-จันทรา 
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หลังจากนั้นน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) เมืองที่ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอี้เป็เมืองที่มี
แหล่งธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกถงึ 3 อุทยาน ซึง่ทัง้ 3 อุทยานนัน้มทีัศยนียภาพทีโ่ดดเด่นและสวยงาม

แตกต่างกันไป “จากภูเขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล”  
ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – น ัง่รถไฟโบราณชมธรรมชาต ิ– รา้นชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจีย่ไนท์
มารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ

ไร่ชาอาลีซานที่มีชือ่เสียงสลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชมิชาอาลีซานที่ รา้นชา (Tea 

Shop) ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความ

สูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก เดินทางต่อสู่อุทยาน

แห่งชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน (5) 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเที่ยวส าคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม 
และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอุทยานที่
มีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมีชือ่เสียงทีสุ่ดของไตห้วัน ใหท้่านเดนิชมดื่มด ่ากับธรรมชาติ
ของป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดสั้มผัสกับกับตน้สนสงูชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณ

รูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ์ และในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิเดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของดอก
ซากุระทีจ่ะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ  

 

 (ชว่งประมาณเดอืนกุมภาพันธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระก าลังเบ่งบาน ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณท่านละ 250 NTD  

 
จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝ่ังขา้งทาง โดยรถไฟสายน้ีถูกสรา้งขึน้โดยชาวญี่ปุ่น
เพือ่ใชใ้นการล าเลยีงตน้ไม ้ 

 
จากนั้นพาท่านแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา (Tea Shop) ชาที่ข ึน้ชือ่ทีสุ่ดของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มีสรรพคุณ

ช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทย

นิยมซื้อกลับเป็นของฝาก น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็น

เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนาจากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป 

ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟง

เจีย่ โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้้
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อปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหาร

นานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนดัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญ

และพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งน้ีนัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุๆ อย่างเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคา

เยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

 

 

เมื่อมาถงึฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แนะน ารา้น

รองเทา้ ABC Mart ศูนย์รวมรองเทา้แบรนด์ต่างๆ 

อ า ทิ เ ช่ น  Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 

Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถือว่ามีราคา

ทีถู่กกว่าเมือ่เทยีบกับรุ่นนัน้ๆ ในไทย  

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ตลาดฟงเจีย่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั... SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่น า้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ถา่ยรูปคู่ตกึไทเป 
101 (ไมร่วมช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง เมอืงไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆ ของ

ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากร

ประมาณ 3 ลา้นคน น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของ

ไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

(Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการ

สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 
 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมรีูปป้ันท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่าน ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
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ของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดั

แสดงประวตัขิองอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกท ัง้ท ัง้ยงัมีการจดัโชวส์ ิง่ของเครื่องใช้ รวมถงึ

ภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มที่แห่งนีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทุีกๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา (7) 

บา่ย  พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ

ปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ  

จากนัน้น าท่านไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ี

ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดา้นล่างเป็น

หา้งสรรพสินคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น 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  

 

กรณีทีท่่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่่วงหนา้ก่อนเดนิทาง โดยค่าตั๋ว

ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยามแสควร์

ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ

สนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ ีใหอ้พัเดทแฟชัน่

เรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทัง้สนิคา้มีแบรนด์ของทีน้ียังถือไดว่้ามีราคาที่ถูกเหมาะ

ส าหรับนัก  ชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ 
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แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหาร

เลอค่าที่คุณตอ้งลองสักครั้งในชีวิต ระดับความ

เหม็นของเตา้หูนั้้นม ี 3 ระดับ กลิน่เหม็นสดุแนะน า

เป็นแบบตม้, กลิน่เหม็นปานกลางแนะน าเป็นแบบ

ย่าง, และกลิน่เหม็นเบาสุดแนะน าเป็นแบบทอด 

ส าหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด ทานคู่กับ

ผักดองเครือ่งเคยีงแลว้นัน้ หากใครไดล้ิม้ลองตอ้ง

เป็นเมนูในดวงใจอกี 1 เมนูแน่นอน  

 

ค า่  อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ น ัง่รถไฟสูเ่มอืงฮวัเหลยีน – อุทยานแหง่ชาตทิาโรโกะ – รา้นหยก – น ัง่รถไฟสูเ่มอืงไทเป – ซือ่
หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

จากนั้นออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงฮวัเหลยีน (Hulien) (โดยน ัง่รถไฟไป-กลบัจากกรุงไทเปไปสู่เมอืงฮวั
เหลยีน) คือมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน ตัง้อยู่บนภูเขาฝ่ังทะเลตะวันออกของไตห้วัน เป็นจุดเริ่มตน้ของทาง

รถไฟสายฮัวเหลยีน-TAITUNG มณฑลฮัวเหลยีนมชีือ่เสียงมากในเรื่องการท่องเทีย่ว มีจุดท่องเทีย่วหลักๆ ไดแ้ก่ 
อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ และ อุทยานแห่งชาต ิYUSHAN และในบรเิวณรอบๆ ชายฝ่ังเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะส าหรับการ
ป่ันจักรยาน  

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 

บา่ย น าท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาตไิท่หลู่เก๋อ ” หรือ อุทยานธรรมชาต  ิทาโรโกะ (Taroko National Park) 

(อุทยานแห่งชาตใิหญ่เป็นอันดับ 2 ของไตห้วัน) นอกจากจะเป็นอุทยานที ่ มทีัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขา
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สลับซับซอ้นสวยงาม แลว้ยังมี วัฒนธรรมประเพณีที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิง่ดงึดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน 

เสน้ทางจากเทียนเสียง จนถงึทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตร์เลาะเลียบริมหนา้ผาของ หุบเขาหนิอ่อนไป

ตลอดแนว จุด ชม ววิทีน่่าประทับใจในอุทยานฯ ไดแ้ก่ถ ้านกนางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเคีย้วผ่าน

หุบเขาและ หนา้ผาที่เกดิขึน้โดยธรรมชาตซิึง่เป็นทางหลวงทีม่ีชือ่เสียงแห่งหนึ่ง  ของเกาะไตห้วัน และแวะชม

น า้ตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมววิอกีแหง่หนึง่ทีม่ ีทศันยีภาพของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตวั

อาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จนี ดา้นขา้งมนี า้ตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสูล่ าธารลีอู่ และอีกทีค่อื ปากถ ้านก

นางแอ่น โดยถ ้าน้ีเกดิจาก การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของล าธารลีอู่ท าใหน้กนางแอ่น 

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสูง  อุโมงค์ 9 โคง้ เป็น

อุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหงิกวา้งกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่าน หุบเขาหนิอ่อน จากดา้นตะวันออกไป

ทางทศิตะวันตกเดมิเป็นถนนสายเก่าส าหรับการคมนาคม  ปัจจุบัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิ ทวิทัศน์ เลยีบรมิหุบ

เขาใหนั้กท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชม ความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ น าท่านชอปป้ิงทีต่ลาดขายหยก ณ รา้น

หยก ชือ่ดังในไตห้วัน เพือ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หนึง่ในของฝากจากไตห้วัน  

 

 
  

น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่ถือว่าเป็นหยกขึน้ชือ่ของเมืองฮัวเหลยีน ซึง่คนไตห้วันถือไดว่้าเป็น

ประเทศทีม่คีวามเชือ่เรือ่งฮวงจุย้ต่างๆ โดยเฉพาะหยกตาแมว ทีค่นไตห้วันมคีวามเชือ่ว่าสามารถเรยีกเงินเรยีกทอง 

เรียกโชคลาภ การงาน สุขภาพต่างๆ หลังจากนั้นน าท่านออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไทเป (Taipei) (โดยน ัง่

รถไฟ กลบัจากเมอืงฮวัเหลยีนสูเ่มอืงไทเป) จากนัน้น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิไนทม์าร์

เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกี

ดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่นสามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอื

อืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแห่งน้ีเดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิ

หลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชัน้ใตด้นิ หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุก

ท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งน้ีเมื่อมาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ที่ไตห้วันราคาถูกกว่าที่ขายในไทย

บา้นเราอีกดว้ย อีกทัง้ยังถือไดว่้าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมีชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็น 

หรอืพวกของทอดต่างๆ  
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 แนะน าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR รา้นไก่

ทอดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ยิมในนักท่องเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นน้ีไก่ทุก

ชิ้นจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเน้ือไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก 

สว่นตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกนิไป ราคาชิน้ละ 70 NTD และที่

รา้นไม่ไดม้ีแค่เฉพาะไก่ทอดชิ้นใหญ่ไวบ้ริการอย่างเดียว ยังมี

หลากหลายเมนูใหท้่านไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย  

 

ค า่  อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิย่หลิว่ – รา้นเครือ่งส าอาง – Mitsui Outlet Park  
                      สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

ร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวนัในอดีต ชื่นชมววิทวิทศัน์ รวมท ัง้เลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า 

มากมาย ทีห่มู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ินถอืเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดฮติทีต่อ้งหา้มพลาดอกีที ่ เพราะนอกจากความเป็น

เอกลักษณ์ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วแลว้ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยังประดับประดาดว้ยโคมไฟสแีดงตาม

ทางและรา้นคา้ต่างๆ เป็นจุดไฮไลทใ์หไ้ดภ้าพสวยๆ ไดเ้ช็คอนิไม่ตกเทรนดแ์น่นอน 

 

 

แนะน าของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็น

บัวลอยเผือกและเป็นขนมขึ้นชือ่ของจิ่วเฟ่ินเลยก็ว่า

ได ้บัวลอยของไตห้วันจะชิ้นใหญ่กว่าและเน้ือหนึบ

กว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสและมคีวามหนึบไม่เท่ากัน 

ส่วนน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถ่ัวเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถ

ส่ังไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟู้ีด (11) 

จากนัน้น าท่านเที่ยวชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ล ิว่ (Yehliu Geopark Park) อุทยานแห่งน้ีตัง้อยู่ทางสว่นเหนือ

สุดของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลม ทะเล ท าให้

เกดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีง

โดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 

หลังจากนั้นน าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดที่
ข ึ้นชื่อของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ MITSUI 

OUTLET PARK สวรรค์ของนักชอ้ปทัง้หลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่
เ ป็ นแบรนด์ยอดฮิตติด ตล าด  อ าทิ  ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, 
SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  
20.45 น. น าท่านเหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205 ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

 
** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 

ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 6 วนั 4 คนื EVA AIR 
ไตห้วนั หนานโถว เจยีอี ้ไทจง ไทเป ฮวัเหลยีน 

[เลทสโ์ก ครบสูตรตวัพอ่ EP. 2] 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่และ เด็ก  

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

08 – 13 มกราคม 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR261 TPE-BKK 22.30 – 01.25 
21,999 4,500 16,999 

12 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 17,999 

11 – 16 มนีาคม 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 17,999 

18 – 23 มนีาคม 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 17,999 

08 – 13 เมษายน 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 17,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 17,999 

03 – 08 มถุินายน 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
19,999 4,500 14,999 

10 – 15 มถุินายน 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
19,999 4,500 14,999 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

 

**การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.  

 ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  
 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าท าหนังสือเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เน่ืองจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวีซา่ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย และสามารถ

พ านักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการขอวซีา่ตามทาง

สถานฑูตไตห้วันก าหนด, หากถอืพาสปอรต์ขา้ราชการเดนิทางตอ้งยืน่วซีา่เพือ่เขา้ไตห้วัน  

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
ค่าทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NTD/ทรปิ/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ได ้
จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งตั๋ว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
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การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้    
7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100     มลิลลิติรต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน  ละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังน้ี   
2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึ้นเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี  
3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

 
**************************************** 

 


