
 

 

 

 

 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์5 ประต ู5 สายการบนินกสกู๊ต ซึง่

จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – เมอืงหนานโถว – วดัจงไถฉานซือ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

– วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี ้

 

02.45 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดื่มบน

เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

07.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน  ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สมัภาระแลว้นัน้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืได ้

วา่เป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน  และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่

แหง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 

ระหวา่งทางนําทา่น เทีย่วชม วดัจงไถฉานซือ่ (Chung Tai Chan Monastery) ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก งบประมาณสรา้งกวา่หมืน่ลา้นบาท  มคีวามสงู  150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกันกับตกึ 101 มี

โครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่มาก เมือ่ปี 1999 เกดิแผ่นดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว พสธุาแยก และเกดิธรณี สบู

กลนืหมูบ่า้นหายไป แตวั่ดจงไถฉ านนี้กลับไมเ่ป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วัน เป็นอยา่งมาก  มี

หอ้งเรยีนกวา่ 1,000 หอ้ง เพือ่ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรม นําทา่นกราบ นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภ์ายในวัด 

 
 

 
 



 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 

บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจุดหนึง่

ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้จะมจีุดสําคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามยาว

ถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระ

ถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี  

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบ รษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ 50 

NTD/ทา่น  

 

 
 

 

แวะพักเหนื่อย หาของอรอ่ย ทานทีท่า่เรอืกอ่นขึน้ไป

นมัสการพระถังซมัจ๋ัง  แนะนําไขต่ม้ใบชาสตูรอามา่ ถอืเป็นของ

ทานเลน่ อกึหนึง่อยา่งทีค่วรคา่แกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ยสตูร

เฉพาะตัวของอามา่ และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถัินในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่

การตม้ไขท่ีอ่ามา่จะตม้พรอ้มกับสมนุไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ด

หลนิจอื ทําใหเ้มือ่ชมิไปคําแรกจะไดก้ลิน่ หอมของสมนุไพร

พรอ้มกับรสชาดเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆ  แลว้เขา้กันและ

อรอ่ยสดุ รา้นอามา่เป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิด

ขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

 

นําทา่นนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกันในนาม วัดกวนอ ู

เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แหง่ของไตห้วัน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ 

(เทพเจา้แหง่ปัญญา ) และเทพกวนอู  (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ ) เป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วและคน

ไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี้ 



 

 
 

นําทกุทา่นเยีย่มชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ 1 

ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

 

 
 



 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั- จนัทรา  เพราะ

วดัเหว ิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 

 
 

  จากนัน้นําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพือ่สกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังนี้ 

จุดทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่น่ังบนบัลลังค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกีย่วกับเรือ่งของ

ความประสบสําเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี้คนไตห้วันมัก

นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

ของหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่น่ังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มัก

นยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  
 

จุดทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มักนยิมขอพรเกีย่วกับ

การศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 

 



 

หลังจากนัน้นําคณะเดนิทางสู่  เมอืงเจียอี ้(Chiayi) เมอืงทีถ่กูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล เจยีอีเ้ป็เมอืงทีม่ี

แหลง่ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกถงึ 3 อทุยาน ซึง่ทัง้ 3 อทุยานนัน้มทีัศยนียภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงาม

แตกตา่งกันไป “จากภเูขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล”  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงเจยีอี ้– รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ
ไรช่าอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนัน้พาทา่น แวะชมิชาอาลซีาน ที ่รา้นชา  (Tea 

Shop) ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความ
สงูเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก  เดนิทางตอ่สูอ่ทุ ยาน
แหง่ชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจุดทอ่งเทีย่วสําคัญตา่งๆ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม 

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอทุยานที่
มสีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดืม่ดํ่ากับธรรมชาติ
ของป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณ

รปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ทา่นจะไดพ้บสชีมพขูองดอก
ซากรุะทีจ่ะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ  
 

(ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 

กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ 250 NTD/ทา่น  

 

 
 



 

จากนัน้ นําทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝั่งขา้งทาง โดยรถไฟสายนี้ถกูสรา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น

เพือ่ใชใ้นการลําเลยีงไม ้ 
 

 
 

และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ  3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา นําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจี่ย ไนท์

มารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไ ทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจี่ ย โดยตลาดแหง่นีถ้อื

ไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่

จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street 

Food มากมายทีด่งึดดูนดัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีสํ่าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่

นี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่  Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบให ้

เลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

 

 

มาฟ่งเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูย์

รวมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ เชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike 

Converse เป็นตน้ บางรุน่ภายในรา้นถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูกวา่เมือ่

เทยีบกับรุน่นัน้ๆ ในไทย  

 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ฟ่งเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ถา่ยรูปคูต่กึไทเป 101 – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตกิูก้ง – 

ยา่นซเีหมนิตงิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆ  ของ
ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากร



 

ประมาณ 3 ลา้นคน นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของ

ไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด , ป๊อปคอรน์ , เห็ดทอด เป็นตน้ ) จากนัน้นําทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสุขภาพ  
(Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินป้องกัน
รังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล้ําคา่ของ

ชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (7) 

 จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ี

ความสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาท ิ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 

 

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ที่ ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง  โดยคา่

ตั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD/ทา่น 

  

 
 

จากนัน้เขา้ชม พพิธิภณัฑ์แหง่ชาติกูก้ง (Gu Gong Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บวตัถุและผลงานทาง
ศลิปะของจนีโบราณ ทีม่ปีระวตัยิาวนานกวา่ 5,000 ปี เป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ซึง่ของ
ลํา้คา่ทางประวตัศิาสตรม์อียูท่ ีน่ ีจ่ํานวนมากกวา่ 620,000 ชิน้จากทกุราชวงศข์องจนี จนตอ้งหมุนเวยีน

ออกมาจดัใหช้ม (ซึง่หนึง่ชุด 5,000 ชิน้) จะหมุนเวยีนทกุ 3 เดอืน ไมว่า่จะเป็นภาพวาดเครือ่งป้ันดนิเผา 
เครือ่งทองสํารดิตา่งๆ เหมาะมากกับทา่นทีช่อบโบราณวัตถแุละงานศลิปะ ไมว่า่จะเป็นเครือ่งถมของจนีหรอื 
Cloisonné หรอืการลงยาทองแบบอสิลามคิ ทีเ่ป็นเทคนคิทีแ่วดวงโลกอัญมณี หันมาสนใจมากขึน้ ซึง่สามารถเรยีก

ความสนใจ จากดไีซน์เนอรย์คุใหมไ่ดไ้มน่อ้ยทเีดยีว อกีทัง้ยังมีหอ้งแสดงหยกทีล้ํ่าคา่โดยเฉพาะ “หยกแกะสลกั
เป็นรูปผกักาดขาวทีม่ตี ัก๊แตนเกาะอยู”่ ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับ ในความวจิติรงดงามเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยก
หมูสามช ัน้” และ “งาชา้งแกะสลกั 17 ช ัน้” ทีม่ชี ือ่เสยีง แมแ้ตต่ราลัญจกร ของจักรพรรดเิฉียน หลงทีย่ ิง่ใหญ่ ก็

อยูท่ีพ่พิธิภัณฑแ์หง่นี้  
 



 

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นซเีหมนิตงิ  (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม
แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุ่ นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมาย  
โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผ้ า รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอาง  หรอืของกิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท

แฟช ัน่เรือ่ยๆ  ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์ หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กู
เหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 
 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อยา่งของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่

เหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาดของซอสทีก่นิคูก่ั บเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ  
แกลม้ดว้ยผักดองสตูรเฉพาะของไตห้วันรสชาดมันเขา้กันดอียา่งลงตัว  
 

 
 
 

 
 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้  ฮวัเหลยีน – อุทยานแหง่ชาตทิาโรโกะ – รา้นหยก – ตลาดกลางคนืตงตา้เหมนิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

จากนัน้ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่ เมอืงฮวัเหลยีน (Hulien) (โดยน ัง่รถไฟไป- กลบัจากกรุงไทเปไปสูเ่มอืงฮวั

เหลยีน) คอืมณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน ตัง้อยูบ่นภเูขาฝ่ังทะเลตะวันออกของไตห้วัน เป็นจุดเริม่ตน้ของทาง
รถไฟสายฮัวเหลยีน-TAITUNG มณฑลฮัวเหลยีนมชีือ่เสยีงมากในเรือ่งการทอ่งเทีย่ว มจีุดทอ่งเทีย่วหลักๆ  ไดแ้ก ่
อทุยานแหง่ชาติทาโรโกะ และ อทุยานแหง่ชาต ิ YUSHAN และในบรเิวณรอบๆ  ชายฝ่ังเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสํา หรับ

การป่ันจักรยาน  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 



 

บา่ย นําทา่นสู่ “ อุทยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” หรอื อุทยานธรรมชาติ  ทาโรโกะ  (Taroko National Park) 

(อทุยานแหง่ชาตใิหญ่เป็นอันดับ 2 ของไตห้วัน) นอกจากจะเป็นอทุยานที่ มทีัศนียภาพของหบุเขาแล ะเทอืกเขา

สลับซบัซอ้นสวยงาม แลว้ ยังมี วัฒนธรรมประเพณีทีม่ี  เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วเชน่กัน 

เสน้ทางจากเทยีนเสยีง จนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตรเ์ลาะเลยีบรมิหนา้ผาของ หบุเขาหนิออ่นไป

ตลอดแนว จุด ชม ววิทีน่่าประทับใจในอทุยานฯ ไดแ้กถ้ํ่านกนางแอน่ และอโุมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเคีย้วผ่าน

หบุเขาและ หนา้ผาทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตซิ ึง่เป็นทางหลวงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่  ของเกาะไตห้วัน และ แวะชม

นํา้ตก ฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จุดชมววิอกีแหง่หนึง่ทีม่ ีทศันยีภาพของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตวั

อาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จนี ดา้นขา้งมนีํา้ตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสูลํ่าธารลีอู่  และอกีทีค่อื ปากถ้ํานก

นางแอน่ โดยถ้ํานี้เกดิจาก การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลีอ่ทํูาใหน้กนางแอน่  

กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ทีัศนียภาพแปลกตาดว้ยถ้ํานอ้ยใหญ่เรยีงรายบนหนา้ผาสงู  อโุมงค์ 9 โคง้ เป็น

อโุมงคท์ีอ่ยูบ่นถนนเหงิกวา้งกงลูห่รอืทางหลวงสายยทุธศาสตรท์ีต่ัดผ่าน  หบุเขาหนิออ่น จากดา้นตะวันออกไป

ทางทศิตะวันตกเดมิเป็นถนนสายเกา่สําหรับการคมนาคม  ปัจจุบัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิ ทวิทัศน์ เลยีบรมิหบุ

เขาใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชม ความงามของธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ นําทา่นชอปป้ิงทีต่ลาดขายหยก ณ รา้น

หยก ชือ่ดังในไตห้วัน เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หนึง่ในของฝากจากไตห้วัน  

 

 
  

นําทา่นชอ้ปป้ิง รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่ถอืวา่เป็นหยกขึน้ชือ่ของเมอืงฮัวเหลยีน ซึง่คนไตห้วันถอืไดว้า่เป็น

ประเทศทีม่คีวามเชือ่เรือ่งฮวงจุย้ตา่งๆ โดยเฉพาะหยกตาแมว ทีค่นไตห้วันมคีวามเชือ่วา่สามารถเรยีกเงนิเรยีกทอง 

เรยีกโชคลาภ การงาน สขุภาพตา่ๆ จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิไปกับกนิเทีย่วชอ้ปที ่ ตลาดกลางคนืตงตา้เหมนิ 

(Dongdamen Night Market) ตลาดของกนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงฮัวเหลยีน เต็มไปดว้ยของกนิ หรอือาหารแนว

สตรทีฟู้ดมากมาย อาท ิรา้นบารบ์คีวิตีอ้เีจยีเขา่โรว่ชว่น รา้นขนมปังโลงศพเหลีย่งเจยีกวนไชป่ัน รา้นมันเทศทอด

ไคยุน่อ ูเป็นตน้ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืตงตา้เหมนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE HUALIEN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่ก ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – รา้นคอสเมตกิ – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – MITSUI  

OUTLET PARK 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ 

มากมาย ทัง้นี้หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินยังเป็นทีต่ามรอยของสาวกการต์นู เรือ่ง SPIRITED AWAY การต์นูอนเิมชัน่ชือ่

ดังของญีปุ่่ น ทีไ่ดนํ้าฉากตกึโคมไฟในหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินดําเนนิเรือ่งอกีดว้ย 

 

 

 

แนะนําของอรอ่ย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน   บัวลอยของ

ไตห้วันจะชิน้ใหญ่กวา่และเนื้อหนบึกวา่มาก แตล่ะสกี็คนละรสชาดและมี

ความหนบึไมเ่ทา่กัน สว่นน้ําเชือ่มจะเป็นน้ําถ่ัวเขยีวหอมหวาน  สามารถ

สัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและแบบเย็น  

 

  

  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ซฟู้ีดไตห้วนั (11) 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่  (Yue Liu National Park) อทุยานแหง่นี้ตัง้อยูท่างสว่น

เหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลม ทะเล ทาํ

ใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปเศยีร พระราชนิ ีซึง่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 

กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ 50 NTD/ทา่น  

 



 

 
 

หลังจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ  (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่

ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้นําทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang 

Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี 

สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายใน

จะมรูีปป้ันทาํจากทองสมัฤทธิ์ ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง

ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์ โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึ

ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆ  ตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00 น. – 16:00 น. ของทกุวนั  

 



 

 

จากนัน้นําทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่ MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลาย โดยทีท่กุทา่น
สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า  หรอือืน่ๆ  อกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ ONUTSUKAO, 

CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํา้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั  ซึง่การแชน่ํา้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ํา้แรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีเ่จ็ด  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (13) 

09.40 น.  บนิลัดฟ้าสู ่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊  เทีย่วบนิที ่ XW181 (ไมม่บีรกิาร อาหาร และเครือ่งดืม่ บน

เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

12.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

16 – 22 พฤษภาคม 2562 
17 MAY DMK-TPE XW182 02.45 – 07.35 
22 MAY TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 19,999 7,999 10,999 

06 – 12 มถิุนายน 2562 
07 JUN DMK-TPE XW182 02.45 – 07.35 
12 JUN TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 20,999 7,999 10,999 

25 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 
26 JUN DMK-TPE XW182 02.15 – 07.05 
01 JUL TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 19,999 7,999 10,999 

11 – 17 กรกฎาคม 2562 
12 JUL DMK-TPE XW182 02.45 – 07.35 

17 JUL TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 22,999 8,999 12,999 

13 – 19 กรกฎาคม 2562 
14 JUL DMK-TPE XW182 02.15 – 07.05 
19 JUL TPE-DMK XW181 10.10 – 12.45 22,999 8,999 12,999 

23 – 29 กรกฎาคม 2562 
24 JUL DMK-TPE XW182 02.15 – 07.05 
29 JUL TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 22,999 8,999 12,999 

25 – 31 กรกฎาคม 2562 
26 JUL DMK-TPE XW182 02.45 – 07.35 
31 JUL TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 22,999 8,999 12,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุ รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึ้ นจากทา่นเป็นจํานวน

เงนิ 5,200 NT/ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 



 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเที่ ยวใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋ว

เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรือคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบ รษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญ่เป็นสําคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้      

 



 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้มเ่กนิ 
10 ชิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   
2.1 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด   ไดแ้กแ่บตเตอรี่

สํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 
2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี 

3. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
**************************************** 

 
 

 

 
 

 


