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23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์5 ประตู 5 สายการบนิ

นกสกู๊ต ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับ

บตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – เมอืงหนานโถว – วดัจงไถฉานซือ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระ

ถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี ้

 

02.15 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่ XW182 (ไมม่บีรกิารอาหาร และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

*ไฟลทบ์นิ XW182 เดอืนเมษายน – เดอืนมถิุนายน 2562   ในวนัพฤหสับด ี  เปลีย่นเวลาบนิ

เป็นเวลา  

04.00 น. – 08.55 น.*  

** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ 

โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

07.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืง

หนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วนั และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth 

of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 

ระหว่างทางน าท่าน เทีย่วชม วดัจงไถฉานซือ่ (Chung Tai Chan Monastery) ซึง่ถอืว่าเป็นวัดที่

ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสรา้งกว่าหมืน่ลา้นบาท  มคีวามสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคน

เดยีวกันกับตกึ 101 มโีครงสรา้งทีแ่ข็งแกร่งมาก เมือ่ปี 1999 เกดิแผ่นดนิไหวอยา่งรุนแรงทีเ่มอืงหนาน

โถว พสธุาแยก และเกดิธรณีสบูกลืนหมูบ่า้นหายไป แต่วัดจงไถฉานนี้กลับไมเ่ป็นอะไรเลย สรา้งความ

ศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก  มหีอ้งเรยีนกว่า  1,000 หอ้ง เพือ่ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรม น าท่าน

กราบ นมสัการสิง่ศักดิส์ทิธภ์ายในวัด 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (2) 

บา่ย น าท่านล่องเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

อีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย 

ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก 

และน าคณะนมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี  

  

กรณีถา้ทะเลสาบสุรยิัน-จันทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรือ ทางบรษัิทจะท าการคืนเงนิ

ประมาณ       50 NTD/ทา่น  
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แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยทานทีท่า่เรอืกอ่นขึน้ไป

นมัสการพระถังซมัจ๋ัง แนะน าไขต่ม้ใบชาสตูรอามา่ ถอืเป็น

ของทานเล่นอกึหนึง่อย่างทีค่วรค่าแก่การไปลิม้ลอง ดว้ย

สูตรเฉพาะตัวของอาม่า และขั ้นตอนที่พิถีพิถันในทุก

ขัน้ตอน ตัง้แต่การตม้ไข่ที่อาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพร

ต่างๆ รวมถงึเห็ดหลนิจือ ท าใหเ้มือ่ชมิไปค าแรกจะไดก้ลิน่หอมของสมุนไพรพรอ้มกับรสชาดเค็มนดิ

หน่อยของตัวซอส รวมๆ แลว้เขา้กันและอร่อยสดุ รา้นอามา่เป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิด

ขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาทีน่ีท่ีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

 

น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกนัในนาม 

วัดกวนอ ูเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้น

ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ เป็นทีน่ยิม

ในหมู่นักท่องเที่ยวและคนไตห้วัน หากใครที่ไดม้าเยือนยังเมืองหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดที่จะมา

สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี ้
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น าทุกท่านเยีย่มชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่

มากถงึ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่
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และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกท่านสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-

จนัทรา เพราะวดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จดุพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
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  จากนัน้น าทกุทา่นไปยงัภายในวดัเพือ่สกัการะบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกนั 

ดังนี ้

จดุทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่น่ังบนบลัลังค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมกันยิมมาขอพรเกีย่วกบั

เรือ่งของประสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ 

ตรงจุดนี้คนไตห้วันมักนยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการ

เรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนท่าน่ังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรง

จดุนีม้กันยิมขอพรเกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา  

 

จุดที่สาม : หรือวหิาร ตา้เฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพร

เกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 

 

หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) เมอืงทีถ่กูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล เจยีอีเ้ป็น

เมอืงทีม่แีหล่งธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกถงึ 3 อทุยาน ซึง่ทัง้ 3 อทุยานนัน้มทีัศยนียภาพที่

โดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกนัไป “จากภเูขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล”  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงเจยีอี ้– รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง – ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่าน

จะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนัน้พาท่านแวะชมิชาอาลี
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ซานที ่รา้นชา (Tea Shop) ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยละลายไขมัน 

ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้

กลับเป็นของฝาก เดนิทางตอ่สูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลซีาน (5) 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเทีย่วส าคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่ี

ความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไตห้วัน อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน (Alishan National 

Scenic Area)  เป็นอุทยานทีม่สีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของ

ไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดืม่ด ่ากบัธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้ัมผัสกับ

กบัตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดู

ใบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ทา่นจะไดพ้บสชีมพขูองดอกซากรุะทีจ่ะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กี

นานาชนดิ  

 

(ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะก าลังเบง่

บาน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณ 250 NTD/ทา่น  
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จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝั่งขา้งทาง โดยรถไฟสายนี้ถูกสรา้งขึน้

โดยชาวญีปุ่่ นเพือ่ใชใ้นการล าเลยีงไม ้  

 

 

และเดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา น าท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ 

ไปกับ  ฟ่งเจี่ย  ไนท์มาร์เ ก็ต  (Fengjia Night Market)  ตั ้งอยู่ที่ เ มืองไทจง บริเ วณใกล ้

มหาวทิยาลัยฟ่งเจีย่ โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วนั มขีองขาย

มากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์

อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนกัทอ่งเทีย่วให้

เขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลด

ราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเ้ลือกมากที่สุดใน

ไตห้วัน 

 

 

 

มาฟ่งเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต แนะน ารา้นรองเทา้ ABC Mart 

ศูนยร์วมรองเทา้แบรนดต์่างๆ เช่น Onitsuka Tiger Adidas 

Nike Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถือไดว้่ามรีาคาที่

ถกูกวา่เมือ่เทยีบกบัรุน่นัน้ๆ ในไทย  
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ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ฟ่งเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซานซือ่ - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

– รา้นคอสเมตกิ – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ 

ของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของ

ประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple 

Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนัน้น า

ท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มทีัง้แบบ

สรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัตใินป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ น าทกุทา่นไป

ยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคนไตห้วัน วัดแห่งนี้มอีายุ

ราวๆ เกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรือ่งความรกั เชือ่กนัวา่ใครที่

ไม่ประสบความส าเร็จเรือ่งความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒ่าจนัทรา ทีว่ดัแห่งนี ้แลว้ความรกัจะ

กลบัมาดขี ึน้ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเสีย่วหลงเปา (7) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่

ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มี

พืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   
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ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 

โดยภายในจะมรีูปปั้นท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่าน ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ ี

ใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา  และที่ก าแพงดา้นในหลังจะมี

ขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ

วทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดี

เจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใคร

ไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆ ตน้ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00 น. - 16:00 

น. ของทกุวนั  
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หลังจากนัน้น าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / 

ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าท่านสนุกสนานกบัการชอ้ป

ป้ิงในยา่น ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุใน

กรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่นสามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก 

เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแหง่นีเ้ดนิทางสะดวก 

อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของทานหลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณชัน้ใตด้นิ หรอื

เรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งนี้เมือ่มา

เยอืน ไดแ้ก ่ไกท่อดยกัษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถกูกวา่ทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยงัถอื

ไดว้่าเป็นตน้ก าเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยงัมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอด

ตา่งๆ  

 

 

แนะน าของทานอร่อยๆ ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR รา้นไกท่อดชือ่ดังทีเ่ป็นที่

นยิมในนักท่องเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไกทุ่กช ิน้จะทอดสดใหมต่ลอด ตัวเนื้อ

ไกม่ขีนาดแผน่ใหญแ่ละนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอรอ่ยไมห่นาจนเกนิไป  
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ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงผงิซ ี– หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน - ปลอ่ยโคมขงหมงิ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – วดัซงซาน

ฉอืโยว่ - ตกึไทเป 101– ยา่นซเีหมนิตงิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

พาท่านมุง่หนา้สู ่เมอืงผงิซ ี(Pingxi) หรอืทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดงั

มาจากภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนือ่งจากสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นหนึง่

ในฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี้ จงึท าใหท้ีน่ี่ไดช้ ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของ

ไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยูใ่นเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน (Shifen 

Old Street) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมู่บา้นทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลาง

หมูบ่า้น ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่หง่นีย้งัขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปลอ่ยโคมลอย 

หรือ โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวัน

หยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากน ัน้พาทกุทา่น ปลอ่ยโคมขงหมงิ  

 

 

หัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถิน่จะท าการแจกโคมขงหมงิใหทุ้กท่าน โดยจะแบง่เป็น 4 คน ต่อ 1 

โคม 

 

นอกจากนีท้กุทา่นยงัสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกบัรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถัว่

ตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย  
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แนะน าของอรอ่ย ไอศครมีถั่วตัด ไอศครมีรสกะททิีเ่ขม้ขน้

ถงึใจ โรยดว้ยถั่วตัดทีท่ าขึน้สดๆ เมือ่ทานคู่กันกับไอศครมีเขา้

กนัไดด้แีบบลงตัวสดุๆ เป็นอกีหนึง่ขนมทีม่าเยอืนไตห้วันตอ้งลิม้

ลอง  

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่

เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชีือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิ

บรรยากาศแบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้

เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย ทัง้นีห้มูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินยงัเป็นทีต่ามรอยของสาวกการต์นู 
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เรือ่ง SPIRITED AWAY การต์ูนอนเิมชัน่ชือ่ดังของญีปุ่่ น ทีไ่ดน้ าฉากตกึโคมไฟในหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน

ด าเนนิเรือ่งอกีดว้ย 

 

 

 

แนะน าของอร่อย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของ

ไตห้วันจะชิน้ใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละ

รสชาดและมคีวามหนบึไมเ่ท่ากัน สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถั่วเขยีว

หอมหวาน สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและแบบเย็น  

 

  

  

 

  

  

  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั  

บา่ย หลังจากนัน้พาทกุทา่นไปยงั วดัซงซานฉอืโยว่ (Songshan Ciyou Temple) ซึง่ถอืเป็นวัดทีเ่กา่แก่

ของเมอืงไทเป โดยวัดแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ สกัการะบูชา เจา้แมท่บัทมิ หรอืเทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล 

วัดซงซานฉือโยว่ประกอบไปดว้ยวหิารหลักขนาดใหญ ่ม ีความสงูถงึ 6 ชัน้ โดยภายในวหิารจะมเีทพตามลัทธิ

เต๋าต่างๆ ประดษิฐานมากมาย อกีทัง้วัดนี้ยังถอืไดว้่าเป็นวัดทีม่คีวาม ละเอยีดสวยงาม เนื่องจากภายในวัดจะ

ประกอบดว้ยงานแกะสลักมากมาย อกีทัง้วัดแห่งนี้มคีวามเชือ่กันวา่ไดม้พีระจากลัทธเิตา๋เดนิทางผ่านมาพรอ้ม

กบัน ารปูปัน้ของเจา้แมท่ับทมิมาดว้ย และมกีารขอเงนิบรจิาคจากชาวบา้นเป็นเวลาถงึ 10 ปี จงึจะสามารถเริม่ตน้

สรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้มา และคนไตห้วนัเชือ่วา่ความศกัดิส์ทิธิข์องวดัท าใหน้ าพาความเจรญิมาสูย่า่นซง 
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ซาน ท าใหท้ีแ่หง่นีเ้ป็นหนึง่ในยา่นการคา้ทีส่ าคญัของเมอืงไทเป  จากนัน้น าทา่นไปยงั ตกึไทเป 101 

(Taipei 101) ใหท้่านไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดับ 5 ของ

โลกในปัจจบุนั (อนัดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวม

รา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย 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  

 

กรณีทีท่่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

โดยคา่ตั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD/ทา่น 

  

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน 

สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมี

ของมากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง หรอืของกิฟ๊ชอ้

ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบ

รนดข์องทีน่ีย้งัถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อยา่งของไตห้วัน ถงึจะ

มกีลิน่เหม็นแตอ่ร่อยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาดของซอสทีก่นิคูก่บัเตา้หูเ้หม็น

ทอดกรอบๆ  แกลม้ดว้ยผักดองสตูรเฉพาะของไตห้วันรสชาดมนัเขา้กนัดอียา่งลง

ตัว  

 

 



Page 18 of 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (9) 

09.45 น.  บนิลัดฟ้า  กรงุเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW181 (ไมม่บีรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

12.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

*ไฟลทบ์นิ XW181 เดอืนเมษายน – เดอืนมถิุนายน 2562   ในวนัพฤหสับด ี  เปลีย่นเวลาบนิ

เป็นเวลา  

10.10 น. – 12.45 น.*  

** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ 

โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

11 – 16 กนัยายน 2562 

12 SEP DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 

16 SEP TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 

16,999 

7,999 

7,999 

25 – 30 กนัยายน 2562 

26 SEP DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 

30 SEP TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 

15,999 

7,999 

7,999 

02 – 07 ตลุาคม 2562 

03 OCT DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 

07 OCT TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 

15,999 

7,999 

7,999 

09 – 14 ตลุาคม 2562 

10 OCT DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 

14 OCT TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 

19,999 

7,999 

9,999 

19 – 24 ตลุาคม 2562 

20 OCT DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 

24 OCT TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 

17,999 

7,999 

7,999 

22 – 27 ตลุาคม 2562 

23 OCT DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 

27 OCT TPE-DMK XW181 

09.10-12.00 

18,999 

7,999 

7,999 

12 – 17 พฤศจกิายน 2562 
13 NOV DMK-TPE XW182 

02.25-07.05 
16,878 

7,999 
7,900 
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17 NOV TPE-DMK XW181 

09.40-12.30 

19 – 24 พฤศจกิายน  

2562 

20 NOV DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 

24 NOV TPE-DMK XW181 

09.40-12.30 

16,878 

7,999 

7,900 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 

05 DEC DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 

08 DEC TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

20,878 

9,000 

9,900 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 

06 DEC DMK-TPE XW182 

02.25-07.05 

09 DEC TPE-DMK XW181 

09.40-12.30 

20,878 

9,000 

9,900 

20 – 25 ธนัวาคม 2562 

21 DEC DMK-TPE XW182 

02.25-07.05 

25 DEC TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

17,878 

7,999 

8,900 

24 – 29 ธนัวาคม 2562 

25 DEC DMK-TPE XW182 

02.25-07.05 

29 DEC TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

16,878 

7,999 

7,900 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 

28 DEC DMK-TPE XW182 

02.25-07.05 

01 JAN TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

26,878 

9,500 

12,000 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 

29 DEC DMK-TPE XW182 

02.25-07.05 

02 JAN TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

26,878 

9,500 

12,000 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 
30 DEC DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 
26,878 

9,500 
12,000 
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03 JAN TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

15 – 20 มกราคม 2563 

16 JAN DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 

20 JAN TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

17,878 

7,900 

8,900 

29 ม.ค. 62 – 03 ก.พ. 63 

30 JAN DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 

03 FEB TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

17,878 

7,900 

8,900 

05 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 

06 FEB DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 

10 FEB TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

17,878 

7,900 

8,900 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 

13 FEB DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 

17 FEB TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

17,878 

7,900 

8,900 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 

27 FEB DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 

02 MAR TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

17,878 

7,900 

8,900 

11 – 16 มนีาคม 2563 

11 MAR DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 

16 MAR TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

17,878 

7,900 

8,900 

18 – 23 มนีาคม 2563 

19 MAR DMK-TPE XW182 

03.45-08.25 

23 MAR TPE-DMK XW181 

10.20-13.00 

17,878 

7,900 

8,900 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
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***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน

นามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่ี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนือ่งจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และ

สามารถพ านักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน

การขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วันก าหนด 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิาร์

ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 11,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตั

ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่

แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก

ค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
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1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่

จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะ

ใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านึงถงึ ความปลอดภยั

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้    

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ช ิน้ 

ไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋า

ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  
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2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่

แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้

ไมม่กีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่

เกนิคนละ 2 กอ้น  

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

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิตัติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

 



Page 26 of 26 

 

 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สัมภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สุขภาพทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


