
 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

 

23.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 แถว R ประตู 8 สายการบนิ EVA AIR  
มเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารเรอืงกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทนัีงบนเครอืงบนิ 

 

วนัทสีอง สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – วดัเหวนิหวู ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั 
จนัทรา –  วดัพระถงัซมัจงั – นงักระเชา้พาโนรามา่ – หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ – เจยีอ ี       

02.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทยีวบนิท ีBR206 มบีรกิารอาหารและ
เครอืงดมืเครอืงระหวา่งเดนิทาง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)  

 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั) ** 

 
06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาทปีระเทศไตห้วนัเร็ว กวา่ประเทศไทย  1 

ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก ณ เมอืงเถาหยวน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชานมไตห้วนั (1) 

หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้่า
เป็นมณฑลทใีหญท่สีดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แห่ง
ไตห้วัน) นําทา่นนมัสการสงิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนงึชอืเรยีกทรีูจั้กกันในนาม 
วดักวนอ ูเป็นวดัทมีชีอืเสยีงอกีหนงึแห่งของไตห้วัน ตังอยู่ทเีมอืงหนานโถว เป็นทปีระดษิฐานรูปปนัของศาสดา
ขงจอื (เทพเจา้แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย)์ เป็นทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวและ
คนไตห้วนั หากใครทไีดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทจีะมาสกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ วดัแหง่น ี
นําทุกทา่นเยยีมชม ภายในวัดทกุท่านจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ตงัอยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ1 
ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยงิใหญ ่

 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ
วดัเหวนิหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนงึจุดพกิดัทสีามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  



 

 

 

  จากนันนําทกุทา่นไปยังภายในวดัเพอืสกัการะบชูาสงิศกัดสิทิธภิายในวดั ซงึจะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกนั ดงัน ี

จุดทหีนงึ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่นังบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพรเกยีวกับเรืองของ
ความประสบสาํเร็จในหนา้ทกีารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนีคนไตห้วันมัก
นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตงัค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพอืเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี
ของหยกตาแมว 

จุดทสีอง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่นังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจุดนมีักนยิม
ขอพรเกยีวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกยีวกบัสตปัิญญา  

จดุทสีาม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทปีระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจุดนมีักนยิมขอพรเกยีวกับการศกึษา 
การเรยีน หรอืเกยีวกบัสตปัิญญา 

 

นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจุดหนงึที
เป็นทนียิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจะมจีุดสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแห่งนีมคีวามยาวถงึ 
33 กโิลเมตร นําทา่นล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง
ซมัจังท ีวดัพระถงัซมัจงั ทอีันเชญิมาจากชมพูทวปี  

หมายเหต:ุ  กรณีถา้ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษิทัจะทําการคนืเงนิ
ประมาณทา่นละ 50 NTD 



 

 

 

 

หากมาไตห้วันอกีเมนูทไีม่แนะนําไม่ได ้นันคอื ไขต่ม้ใบชา 
เมอืมาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทรีา้นอาม่าทถีอืว่าเป็นเจา้
แรกและเจา้เดยีวทไีดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของ
อาม่าทําใหไ้ขต่ม้ใบชามกีลนิหอมจากสมุนไพรตา่งๆ สําหรับรสชาด
นันจะมรีสเค็มทานเพลนิ ยงิทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ
สรุยิัน จันทราแลว้นัน ยงิทําใหฟิ้นแน่นอน  

 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย ปลาประธานาธบิด ี(2) 
บา่ย นําทา่นสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ (Formosan Aboriginal Culture) หนงึจุดไฮไลทข์องไตห้วนั ที

รวมความหลากหลายสสีนัไวใ้นทเีดยีว หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ตงัอยูเ่มอืงหนา่นโถว ซงึหมูบ่า้นแหง่
เป็นสถานททีจีดัแสดงวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวพนืเมอืงแบบดงัเดมิ เช่น การเตน้รําแบบพืนเมือง
ดงัเดมิ การรอ้งรําทําเพลง และการ จําลองพธิกีารแตง่งานแบบพนืเมอืงดงัเดมิ อกีทังยังมหีมู่บา้นจําลองของแตล่ะ
ชนเผา่ รวมถงึให ้ทา่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึ ณ รา้นขายของทรีะลกึของแตล่ะชนเผ่า นอกจากนัน ณ ทแีห่งนียังม ี
สวนพฤกษชาตใิหท้า่นไดรั้บชมความสวยงามของธรรมชาต ิซงึในชว่งมนีาคมของทกุปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอก
ลาเวนเดอร ์และสวนสนุกใหท้า่นไดส้นุกสนานครนืเครง (ไมร่วมคา่เครอืงเลน่)  

 
(ชว่งประมาณปลายเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน 
ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 350 NTD  

 
 

นําท่าน นังกระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของ
หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า และความสวยงามของทะเลสาบ
สรุยิัน-จันทรา 
 
 



 

 

หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ี(Chiayi) เมอืงทถีูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจยีอเีป็เมอืงทมีี
แหลง่ธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงโดง่ดงัไปทวัโลกถงึ 3 อทุยาน ซงึทงั 3 อทุยานนันมทีศัยนยีภาพทโีดดเดน่และสวยงาม
แตกตา่งกันไป “จากภเูขาสูท่รีาบ จากทรีาบสูว่วิทะเล”  

คาํ   บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (3) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – นงัรถไฟโบราณชมธรรมชาต ิ – รา้นชาอูห่ลง – ไทจง – ฟงเจยี
ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ
ไร่ชาอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนันพาท่านแวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชา (Tea 
Shop) ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความ
สูงเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็นของฝากทคีนไทยนิยมซอืกลับเป็นของฝาก เดนิทางต่อสู่อุทยาน
แหง่ชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจุดทอ่งเทยีวสําคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม 
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอทุยานที
มสีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดมืดํากับธรรมชาติ
ของป่าศกัดสิทิธอิาลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายุกวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณ
รูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอก
ซากรุะทจีะบานสะพรังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ  

 
 (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทังนี

ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 

กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250 NTD  

 
จากนัน นําทา่นนงัรถไฟโบราณ เพอืชมววิธรรมชาตสิองฝงัขา้งทาง โดยรถไฟสายนถีูกสรา้งขนึโดยชาวญปีุ่ น
เพอืใชใ้นการลําเลยีงตน้ไม ้ 

 
จากนันพาทา่นแวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชา (Tea Shop) ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุ
ชว่ยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็นของฝากทคีนไทย
นยิมซอืกลับเป็นของฝาก นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็น
เมอืงทเีป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนาจากนันนําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป 
ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตงัอยู่ทเีมอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟง
เจยี โดยตลาดแหง่นถีอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทใีหญท่สีุดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้กทา่นไดช้้



 

 

อปปิงกนัอยา่งจุใจ ไม่วา่จะเป็น เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอาง อกีทงัอาหารทอ้งถนิ หรอือาหาร
นานาชาตแิบบ Street Food มากมายทดีงึดูดนดัทอ่งเทยีวใหเ้ขา้มาชมิ ลมิรสของความอร่อย และทสีําคัญ
และพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนนัีนมสีนิคา้แบรนดท์มีักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุๆ อย่างเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคา
เยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วนั 

 

 

เมือมาถงึฟงเจียไนทม์าร์เก็ต แนะนํารา้น
รองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ 
อาทเิช่น Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 
Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอืวา่มรีาคา
ทถีกูกวา่เมอืเทยีบกบัรุ่นนันๆ ในไทย  

 

คาํ  อสิระอาหารคํา ณ ตลาดฟงเจยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

จากนนัใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซงึการแช่นําแรเ่ชอืวา่ถา้
ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 
 

วนัทสี ี ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 
101 (ไมร่วมชนั 89) – ซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ ของ
ไตห้วนั ทงัการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากร
ประมาณ 3 ลา้นคน นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของ
ไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนันนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
(Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซงึใชเ้วลาในการ
สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 
 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทหีาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน
จะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่นงัขนาดใหญท่มีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมี
ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง



 

 

ของท่านอยู่ 3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์ โซนทชีนัลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้ง
จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึ
ภาพถ่าย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีห่งนคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีุกๆตน้ชวัโมง 
ตงัแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสยีวหลงเปา (7) 
บา่ย  พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนยีม) ทเีป็นเครืองประดับเพือสุขภาพ มีทังแบบสรอ้ยขอ้มอื และ

สรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และ
ปะการังแดง เครอืงประดบัลาํคา่ของชาวไตห้วนัตงัแตโ่บราณ  
จากนันนําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีี
ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซงึดา้นล่างเป็น
หา้งสรรพสนิคา้ ทรีวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น 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  

 

กรณีททีา่นตอ้งการขนึตกึไทเป 101 ชมววิชนั 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทลีว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตัว
ขนึตกึไทเป 101 ชนั 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตงัอยู่ในเมอืงไทเป ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน สยามแสควร์
ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของ กฟิช้อปมากมายทมีใีหอ้พัเดทแฟชนั
เรอืยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทมีีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อกีทังสนิคา้มแีบรนดข์องทนีียังถอืไดว้่ามรีาคาทถีูกเหมาะ
สาํหรับนัก  ชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกันอยา่งจใุจ 



 

 

 

 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหาร
เลอค่าทคีุณตอ้งลองสักครังในชวีติ ระดับความ
เหม็นของเตา้หูนั้นม ี3 ระดับ กลนิเหม็นสดุแนะนํา
เป็นแบบตม้, กลนิเหม็นปานกลางแนะนําเป็นแบบ
ย่าง, และกลนิเหม็นเบาสุดแนะนําเป็นแบบทอด 
สําหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด ทานคู่กับ
ผกัดองเครอืงเคยีงแลว้นัน หากใครไดล้มิลองตอ้ง
เป็นเมนูในดวงใจอกี 1 เมนูแน่นอน  

 
คาํ  อสิระมอือาหารคํา ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น 
พกัท ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทหีา้ นงัรถไฟสูเ่มอืงฮวัเหลยีน – อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ – รา้นหยก – นงัรถไฟสูเ่มอืงไทเป – ซอื
หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
จากนันออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงฮวัเหลยีน (Hulien) (โดยนงัรถไฟไป-กลบัจากกรุงไทเปไปสูเ่มอืงฮวั
เหลยีน) คอืมณฑลทใีหญ่ทสีุดในไตห้วัน ตังอยู่บนภูเขาฝังทะเลตะวันออกของไตห้วัน เป็นจุดเรมิตน้ของทาง
รถไฟสายฮัวเหลยีน-TAITUNG มณฑลฮัวเหลยีนมชีอืเสยีงมากในเรอืงการทอ่งเทยีว มจีุดทอ่งเทยีวหลักๆ ไดแ้ก ่
อทุยานแห่งชาตทิาโรโกะ และ อุทยานแห่งชาต ิYUSHAN และในบรเิวณรอบๆ ชายฝังเป็นพนืททีเีหมาะสําหรับ
การปันจักรยาน  
 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (9) 
บา่ย นําทา่นสู ่ “ อุทยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” หรอื อุทยานธรรมชาต ิ ทาโรโกะ (Taroko National Park) 

(อทุยานแห่งชาตใิหญ่เป็นอันดับ 2 ของไตห้วัน) นอกจากจะเป็นอทุยานท ีมทีัศนียภาพของหุบเขาและเทอืกเขา



 

 

สลับซับซอ้นสวยงาม แลว้ยังม ี วัฒนธรรมประเพณีทมี ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสงิดงึดดูใจนักท่องเทยีวเชน่กัน 
เสน้ทางจากเทยีนเสยีง จนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตรเ์ลาะเลยีบรมิหนา้ผาของ หุบเขาหนิออ่นไป
ตลอดแนว จดุ ชม ววิทน่ีาประทบัใจในอทุยานฯ ไดแ้กถํ่านกนางแอน่ และอโุมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเคยีวผ่าน
หุบเขาและ หนา้ผาทเีกดิขนึโดยธรรมชาตซิงึเป็นทางหลวงทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึ  ของเกาะไตห้วัน และแวะชม
นําตก ฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จดุชมววิอกีแหง่หนงึทมี ีทศันยีภาพของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตวั
อาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จนี ดา้นขา้งมนํีาตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสูลํ่าธารลอีู และอกีทคีอื ปากถํานก
นางแอน่ โดยถํานีเกดิจาก การเคลอืนตัวของเปลอืกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลอีทํูาใหน้กนางแอน่ 
กลายเป็นแหลง่ท่องเทยีวทมีทีัศนียภาพแปลกตาดว้ยถํานอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสงู  อโุมงค ์ 9 โคง้ เป็น
อโุมงคท์อียู่บนถนนเหงิกวา้งกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ทตีัดผ่าน หุบเขาหนิอ่อน จากดา้นตะวันออกไป
ทางทศิตะวนัตกเดมิเป็นถนนสายเกา่สาํหรับการคมนาคม  ปัจจุบัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิ ทวิทัศน์ เลยีบรมิหุบ
เขาใหนั้กทอ่งเทยีวสามารถเยยีมชม ความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ นําทา่นชอปปิงทตีลาดขายหยก ณ รา้น
หยก ชอืดงัในไตห้วนั เพอืใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหนงึในของฝากจากไตห้วนั  

 

 
  

นําทา่นชอ้ปปิง รา้นหยก (Jade Shop) ซงึถอืวา่เป็นหยกขนึชอืของเมอืงฮัวเหลยีน ซงึคนไตห้วันถอืไดว้่าเป็น
ประเทศทมีคีวามเชอืเรอืงฮวงจุย้ตา่งๆ โดยเฉพาะหยกตาแมว ทคีนไตห้วันมคีวามเชอืวา่สามารถเรยีกเงนิเรยีกทอง 
เรียกโชคลาภ การงาน สขุภาพต่างๆ หลังจากนันนําท่านออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทเป (Taipei) (โดยนงั
รถไฟ กลบัจากเมอืงฮวัเหลยีนสูเ่มอืงไทเป) จากนันนําทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปปิงในย่าน ซอืหลนิไนทม์าร์
เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทถีอืวา่ใหญท่สีุดในกรุงไทเป และมชีอืเสยีงโดง่ดงัอกี
ดว้ย โดยตลาดแหง่นทีา่นสามารถเลอืกซอืของกนิ ของฝาก เสอืผา้ รอ้งเทา้ เครอืงสําอางค ์กระเป๋า หรอื
อนืๆ อกีมากมาย ดว้ยความทตีลาดแหง่นเีดนิทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิ
หลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชนัใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของททีกุ
ทา่นไม่ควรพลาดยังทแีห่งนีเมอืมาเยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซงึทไีตห้วันราคาถูกกว่าทขีายในไทย
บา้นเราอกีดว้ย อกีทังยังถอืไดว้่าเป็นตน้กําเนดิของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมชีานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น 
หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

 

 

 

 



 

 

 แนะนําของกนิอร่อยๆ ไกท่อดยกัษ ์HOT-STAR รา้นไก่
ทอดชอืดงัทเีป็นทนียิมในนักทอ่งเทยีวและคนไตห้วัน ทรีา้นนีไกท่กุ
ชนิจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนือไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก 
สว่นตวัแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกนิไป ราคาชนิละ 70 NTD และที
รา้นไม่ไดม้ีแค่เฉพาะไก่ทอดชินใหญ่ไวบ้ริการอย่างเดียว ยังมี
หลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย  

 

คาํ  อสิระมอือาหารคํา ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น 
พกัท ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทหีก หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – รา้นเครอืงสําอาง – Mitsui Outlet Park  
                      สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street) ทตีงัอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิเฟิน ปัจจุบัน
เป็นสถานททีอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดงัเดมิของ
รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืนชมววิทวิทศัน ์รวมทงัเลอืกชมิและซือชาจากรา้นคา้ 
มากมาย ทหีมู่บา้นโบราณจวิเฟินถอืเป็นสถานททีอ่งเทยีวยอดฮติทตีอ้งหา้มพลาดอกีท ีเพราะนอกจากความเป็น
เอกลักษณ์ทมีเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวแลว้ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทยีังประดับประดาดว้ยโคมไฟสแีดงตาม
ทางและรา้นคา้ตา่งๆ เป็นจุดไฮไลทใ์หไ้ดภ้าพสวยๆ ไดเ้ชค็อนิไมต่กเทรนดแ์น่นอน 

 

 

แนะนําของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็น
บัวลอยเผือกและเป็นขนมขนึชอืของจวิเฟินเลยก็ว่า
ได ้บัวลอยของไตห้วันจะชนิใหญ่กว่าและเนือหนึบ
กว่ามาก แต่ละสก็ีคนละรสและมคีวามหนบึไม่เทา่กัน 
สว่นนําเชอืมจะเป็นนําถัวเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถ
สงัไดท้งัแบบรอ้นและเย็น 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟีู้ ด (11) 

จากนันนําทา่นเทยีวชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลวิ (Yehliu Geopark Park) อทุยานแห่งนีตงัอยู่ทางสว่นเหนือ
สดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกร่อนของนําทะเลและลม ทะเล ทําให้
เกดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซงึมชีอืเสยีง
โดง่ดงัไปทวัโลก 

 

หลังจากนันนําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทมีเีครอืงสําอางรวมถงึพวกยา / นํามัน / ยานวดที
ขนึชอืของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มที จากนันนําทุกท่านชอ้ปปิงแบบจัดเต็มที MITSUI 
OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทังหลาย โดยททีกุทา่นสามารถซอืรองเทา้ กระเป๋า หรอือนืๆอกีมากมาย ที
เป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, 
SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.45 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ EVA AIR เทยีวบนิท ีBR205 ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง มี
บรกิารอาหารและเครอืงดมืบรกิารระหวา่งการเดนิทาง 

23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
 

** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 
ดงันนั โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั) ** 

 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทตีอ้งออกตวัภายใน เครอืงบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกตวัโดยสาร กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั 

เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร 
 

ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ทงันขีนึอยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง ทงัทกีรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทงัสนิ 

และขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

 
 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 6 วนั 4 คนื EVA AIR 
ไตห้วนั หนานโถว เจยีอ ีไทจง ไทเป ฮวัเหลยีน 

[เลทสโ์ก ครบสตูรตวัพอ่ EP. 2] 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 
รายละเอยีดเทยีวบนิ ผูใ้หญ ่และ เด็ก  

หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 
เครอืงบนิ 

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 กมุภาพนัธ ์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 มถิุนายน 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 

19,999 4,500 14,999 

10 – 15 มถิุนายน 2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 

19,999 4,500 14,999 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 8,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนยีม, ปะการงัสแีดง ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัว 
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
**โรงแรมทพัีก และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่ับความเหมาะสม  

และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 
 

**การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ  
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนอืงจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซี่าสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ
พํานักในไตห้วนัไดไ้มเ่กนิ 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทาง
สถานฑตูไตห้วนักําหนด, หากถอืพาสปอรต์ขา้ราชการเดนิทางตอ้งยนืวซีา่เพอืเขา้ไตห้วนั  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอื รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอ

เจนซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรียมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัว
เครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทังหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น



 

 

การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทกุท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํา นําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครืองบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซ ีมไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานึงถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพิมขนึของนักท่องเทยีว ทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตรา  แลกเปลยีน เงนิตราต่างประเทศ คา่ตัวเครืองบนิ ค่า
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชนิ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน ถา้ สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน     
1.1 สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน    
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีาํรองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ี  

2.1 แบตเตอรีสํารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขนึเครืองบนิไดใ้นจํานวนและปริมาณทจํีากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี
สาํรองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณ ี 
3. หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณ ี

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

 


