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วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

 

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

 

วนัทีส่อง สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – วดัเหวิน่หวู ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั 

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

02.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206 มบีรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่เครือ่งระหวา่งเดนิทาง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาทีป่ระเทศไตห้วนัเร็ว กวา่ประเทศไทย  1 

ชัว่โมง) หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก ณ เมอืงเถาหยวน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชานมไตห้วนั (1) 
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้่า

เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แห่ง
ไตห้วัน) น าทา่นนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จ้ักกันในนาม 

วดักวนอ ูเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดา
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ขงจือ้ (เทพเจา้แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ เป็นทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วและ
คนไตห้วนั หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัแหง่นี ้

น าทุกทา่นเยีย่มชม ภายในวัดทกุท่านจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ1 

ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ

วดัเหว ิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จดุพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

  จากนัน้น าทกุทา่นไปยังภายในวดัเพือ่สกัการะบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวดั ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกนั ดงันี ้

จุดทีห่นึ่ง : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่น่ังบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพรเกีย่วกับเรื่องของ

ความประสบส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอนัตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี้คนไตห้วันมัก

นยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตงัค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

ของหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่น่ังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มักนยิม

ขอพรเกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา  

จดุทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มักนยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา 

การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 

น าทา่นลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจุดหนึง่ที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตร น าทา่นล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง

ซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี  

หมายเหตุ:  กรณีถา้ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ท าการปิดไมใ่หท้ าการลอ่งเรอื ทางบรษิทัจะท าการคนืเงนิ

ประมาณทา่นละ 50 NTD 
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หากมาไตห้วันอกีเมนูทีไ่ม่แนะน าไม่ได ้น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา 

เมือ่มาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทีร่า้นอาม่าทีถ่อืว่าเป็นเจา้

แรกและเจา้เดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของ

อาม่าท าใหไ้ขต่ม้ใบชามกีลิน่หอมจากสมุนไพรตา่งๆ ส าหรับรสชาด

นัน้จะมรีสเค็มทานเพลนิ ยิง่ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ

สรุยิัน จันทราแลว้นัน้ ยิง่ท าใหฟิ้นแน่นอน  

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

บา่ย น าทา่นสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ (Formosan Aboriginal Culture) หนึง่จุดไฮไลทข์องไตห้วนั ที่
รวมความหลากหลายสสีนัไวใ้นทีเ่ดยีว หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ต ัง้อยูเ่มอืงหนา่นโถว ซงึหมูบ่า้นแหง่

เป็นสถานทีท่ ีจ่ดัแสดงวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวพืน้เมอืงแบบด ัง้เดมิ เช่น การเตน้ร าแบบพื้นเมือง
ดัง้เดมิ การรอ้งร าท าเพลง และการ จ าลองพธิกีารแตง่งานแบบพืน้เมอืงดัง้เดมิ อกีทัง้ยังมหีมู่บา้นจ าลองของแตล่ะ

ชนเผา่ รวมถงึให ้ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ณ รา้นขายของทีร่ะลกึของแตล่ะชนเผ่า นอกจากนัน้ ณ ทีแ่ห่งนี้ยังม ี

สวนพฤกษชาตใิหท้า่นไดรั้บชมความสวยงามของธรรมชาต ิซึง่ในชว่งมนีาคมของทกุปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอก
ลาเวนเดอร ์และสวนสนุกใหท้า่นไดส้นุกสนานครืน้เครง (ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่)  

 
(ชว่งประมาณปลายเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะก าลังเบง่บาน 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
 

กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณทา่นละ 350 NTD  

 

 

น าท่าน น่ังกระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของ

หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า และความสวยงามของทะเลสาบ

สรุยิัน-จันทรา 
 

 
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) เมอืงทีถู่กลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจยีอีเ้ป็เมอืงทีม่ี

แหลง่ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลกถงึ 3 อทุยาน ซึง่ทัง้ 3 อทุยานนัน้มทีศัยนยีภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงาม

แตกตา่งกนัไป “จากภเูขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล”  
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – น ัง่รถไฟโบราณชมธรรมชาต ิ – รา้นชาอูห่ลง – ไทจง – ฟงเจีย่
ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ

ไร่ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนัน้พาท่านแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา (Tea 

Shop) ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความ

สูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนิยมซือ้กลับเป็นของฝาก เดนิทางต่อสู่อุทยาน

แหง่ชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน (5) 

หลังอาหารกลางวันน าทา่นชมจุดทอ่งเทีย่วส าคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม 

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอทุยานที่

มสีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดืม่ด า่กับธรรมชาติ
ของป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายุกวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณ

รูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอก
ซากรุะทีจ่ะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ  

 

 (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะก าลังเบง่บาน ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250 NTD  

 

จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝั่งขา้งทาง โดยรถไฟสายนี้ถูกสรา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น

เพือ่ใชใ้นการล าเลยีงตน้ไม ้ 
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จากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา (Tea Shop) ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุ

ชว่ยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทย

นยิมซือ้กลับเป็นของฝาก น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็น

เมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรม

ตามพุทธศาสนาจากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ 

ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยู่ทีเ่มอืง

ไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้า่

เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขายมากมาย

ให้ทุกท่านได้ช้อปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า 

รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรือ

อาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนดั

ทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญและ

พเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ย่าง

ถกูสดุๆ อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วนั 

เมื่อมาถงึฟงเจี่ยไนทม์าร์เก็ต แนะน ารา้น

รองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ 

อาทเิช่น Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 

Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอืวา่มรีาคา

ทีถ่กูกวา่เมือ่เทยีบกบัรุ่นนัน้ๆ ในไทย  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ตลาดฟงเจีย่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่น า้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 
101 (ไมร่วมช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ ของ

ไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากร

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

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

(Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการ

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

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมรีูปปั้นท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง

ของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์ โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึ

ภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั 

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

บา่ย  พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และ

สรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ

ปะการังแดง เครือ่งประดบัล ้าคา่ของชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ  
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จากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ี

ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดา้นล่างเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย 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  

 

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตั๋ว

ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิ (Xi Men 

Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน 

สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่

ทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมี

ของมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ 

รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ หรือของ 

กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เรือ่ยๆ ไม่

ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทัง้

สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถู่กเหมาะ

ส าหรับนัก  ชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอย่างจุ

ใจ 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหาร

เลอค่าที่คุณตอ้งลองสักครั้งในชวีติ ระดับความ

เหม็นของเตา้หูนั้น้ม ี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 – อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ – รา้นหยก – น ัง่รถไฟสูเ่มอืงไทเป – ซือ่
หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

จากนัน้ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงฮวัเหลยีน (Hulien) (โดยน ัง่รถไฟไป-กลบัจากกรุงไทเปไปสูเ่มอืงฮวั
เหลยีน) คอืมณฑลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วัน ตัง้อยู่บนภูเขาฝ่ังทะเลตะวันออกของไตห้วัน เป็นจุดเริม่ตน้ของทาง

รถไฟสายฮัวเหลยีน-TAITUNG มณฑลฮัวเหลยีนมชีือ่เสยีงมากในเรือ่งการทอ่งเทีย่ว มจีุดทอ่งเทีย่วหลักๆ ไดแ้ก ่

อทุยานแห่งชาตทิาโรโกะ และ อุทยานแห่งชาต ิYUSHAN และในบรเิวณรอบๆ ชายฝ่ังเป็นพื้นทีท่ีเ่หมาะส าหรับ
การป่ันจักรยาน  

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 

บา่ย น าทา่นสู ่ “ อุทยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” หรอื อุทยานธรรมชาต ิ ทาโรโกะ (Taroko National Park) 

(อทุยานแห่งชาตใิหญ่เป็นอันดับ 2 ของไตห้วัน) นอกจากจะเป็นอทุยานที ่มทีัศนียภาพของหุบเขาและเทอืกเขา

สลับซับซอ้นสวยงาม แลว้ยังม ี วัฒนธรรมประเพณีทีม่ ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิง่ดงึดดูใจนักท่องเทีย่วเชน่กัน 

เสน้ทางจากเทยีนเสยีง จนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตรเ์ลาะเลยีบรมิหนา้ผาของ หุบเขาหนิออ่นไป

ตลอดแนว จดุ ชม ววิทีน่่าประทบัใจในอทุยานฯ ไดแ้กถ่ ้านกนางแอน่ และอโุมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเคีย้วผ่าน

หุบเขาและ หนา้ผาทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตซิึง่เป็นทางหลวงทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่  ของเกาะไตห้วัน และแวะชม

น า้ตก ฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จดุชมววิอกีแหง่หนึง่ทีม่ ีทศันยีภาพของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตวั

อาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จนี ดา้นขา้งมนี า้ตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสูล่ าธารลีอู่ และอกีทีค่อื ปากถ ้านก

นางแอน่ โดยถ ้านี้เกดิจาก การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของล าธารลีอ่ทู าใหน้กนางแอน่ 

กลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ทีัศนียภาพแปลกตาดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสงู  อโุมงค ์ 9 โคง้ เป็น

อโุมงคท์ีอ่ยู่บนถนนเหงิกวา้งกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ทีต่ัดผ่าน หุบเขาหนิอ่อน จากดา้นตะวันออกไป

ทางทศิตะวนัตกเดมิเป็นถนนสายเกา่ส าหรับการคมนาคม  ปัจจุบัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิ ทวิทัศน์ เลยีบรมิหุบ
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เขาใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชม ความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ น าทา่นชอปป้ิงทีต่ลาดขายหยก ณ รา้น

หยก ชือ่ดงัในไตห้วนั เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หนึง่ในของฝากจากไตห้วนั  

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่

ถอืวา่เป็นหยกขึน้ชือ่ของเมอืงฮัวเหลยีน ซึง่คน

ไตห้วนัถอืไดว้า่เป็นประเทศทีม่คีวามเชือ่เรือ่งฮ

วงจุย้ตา่งๆ โดยเฉพาะหยกตาแมว ทีค่นไตห้วัน

มคีวามเชือ่ว่าสามารถเรียกเงนิเรียกทอง เรียก

โชคลาภ การงาน สขุภาพตา่งๆ หลังจากนัน้น า

ท่านออก เดินทางมุ่ งหน ้าสู่  เมือ งไทเป 

(Taipei) (โดยน ัง่รถไฟ กลบัจากเมอืงฮวั

เหลียนสู่เมืองไทเป)  จากนั้นน าท่าน

สนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิไนท์

มารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงั

อกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่นสามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า 

หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแห่งนี้เดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหาร

ของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของ

ทีทุ่กทา่นไม่ควรพลาดยังทีแ่ห่งนี้เมือ่มาเยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถูกกวา่ทีข่ายใน

ไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยังถอืไดว้า่เป็นตน้ก าเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยังมี

ชานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดตา่งๆ  แนะน าของกนิอร่อยๆ ไกท่อดยกัษ ์

HOT-STAR รา้นไกท่อดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ยิมในนักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไกท่กุชิน้จะ

ทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนา

จนเกนิไป ราคาชิน้ละ 70 NTD และทีร่า้นไม่ไดม้แีคเ่ฉพาะไกท่อดชิน้ใหญ่ไวบ้รกิารอย่างเดยีว 

ยังมหีลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย  

ค า่  อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – รา้นเครือ่งส าอาง – Mitsui Outlet Park  
                      สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แก่

ที่ ม ี ชื่ อ เ สี ย ง ใ น ไ ต้ห ว ัน  เ พ ลิด เ พ ลิน

บ ร ร ย า ก า ศ แ บ บ ด ั้ง เ ด ิม ข อ ง ร้ า น ค้ า 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิ

ทิวทศัน์ รวมท ัง้เลือกชิมและซื้อชาจาก

รา้นคา้ มากมาย ทีห่มู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ินถือ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮติทีต่อ้งหา้มพลาด

อีกที่ เพราะนอกจากความเป็นเอกลักษณ์ที่มี

เ ส น่ห์ดึง ดูด นั กท่อง เที่ย วแล ว้  ความ เ ป็ น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวทีย่ังประดับประดาดว้ยโคม

ไฟสีแดงตามทางและร า้นคา้ต่างๆ เ ป็นจุด

ไฮไลทใ์หไ้ดภ้าพสวยๆ ไดเ้ชค็อนิไมต่กเทรนดแ์น่นอน 

แนะน าของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็น

บัวลอยเผือกและเป็นขนมขึน้ชือ่ของจิว่เฟ่ินเลยก็ว่า

ได ้บัวลอยของไตห้วันจะชิน้ใหญ่กว่าและเนื้อหนึบ

กว่ามาก แต่ละสก็ีคนละรสและมคีวามหนบึไม่เทา่กัน 

สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถั่วเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถ

สัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น 

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

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ (Yehliu Geopark Park) อทุยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางสว่นเหนือ

สดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลม ทะเล ท าให้

เกดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีง

โดง่ดงัไปท ัว่โลก 
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หลั ง จ า ก นั้น น าท่ า น แว ะ  ร้า นคอส เมติก 

(Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวก
ยา / น ้ามัน / ยานวดที่ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้ก

ท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นน าทุก
ท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET 

PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลาย โดยทีทุ่ก

ท่านสามารถซื้อรองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีก
มากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาท ิ

ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW 
BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS 

ฯลฯ  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.45 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205 ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

 
** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 

ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 

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

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

 

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

[เลทสโ์ก ครบสตูรตวัพอ่ 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 กมุภาพนัธ ์2563 
BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 27,999 

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

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 27,999 

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

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 27,999 

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

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
22,999 4,500 27,999 

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 27,999 

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 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์
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ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซี่าส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ

พ านักในไตห้วนัไดไ้มเ่กนิ 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทาง

สถานฑตูไตห้วนัก าหนด, หากถอืพาสปอรต์ขา้ราชการเดนิทางตอ้งยืน่วซีา่เพือ่เขา้ไตห้วนั  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

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

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋ว

เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
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4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่มไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านึงถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 
10 ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้  

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปริมาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่
ส ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน   

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

2 กอ้น  
2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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

 


