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วนัแรก       กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – สนามบนิเถาหยวน 

16.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืงช ัน้ 3 ทางเขา้ประต ู7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการบนิ
ไทยไลออ้นแอร ์ซ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้
เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
**หมายเหตุ ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและ
ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืก
ทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
19.30น.  เหริฟ้าสูไ่ตห้วันโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร์ เทีย่วบนิที ่SL394 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
00.20 น.+1 เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ เมอืงไตห้วัน หลังจากผา่นขัน้ตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สมัภาระแลว้นัน้นําคณะเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
พกัที ่  CITY SUITE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง      เถาหยวน – หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวิน่หวู ่– 
                     รา้นชาอูห่ลง – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา( Sun Moon Lake)เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกี
จดุหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุสําคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบ
แหง่นีม้คีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และ นํา
คณะนมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ังทีว่ดัพระถงัซมัจ ัง๋ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี 

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยินั-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 
50NTD 
 

 



    

 

 

 
 

หากมาไตห้วันอกีเมนูทีไ่มแ่นะนําไมไ่ด ้น่ันคอื ไขต่ม้
ใบชา เมือ่มาถงึทะเลสาบสรุยินั จันทรา ตอ้งมาทีร่า้นอามา่ที่
ถอืวา่เป็นเจา้แรกและเจา้เดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ย
สตูรลับเฉพาะของอามา่ทําใหไ้ขต่ม้ใบชามกีลิน่หอมจาก
สมนุไพรตา่งๆ สําหรับรสชาดนัน้จะมรีสเค็มทานเพลนิ ยิง่ทาน
พรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสรุยินั จันทราแลว้นัน้ ยิง่
ทําใหฟิ้นแน่นอน  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูปลาประธานาธบิด ี(2) 
บา่ย นําทา่นนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่  วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple)หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกนัในนาม 

วัดกวนอ ูเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แหง่ของไตห้วัน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้
ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แหง่ปญัญา)และเทพกวนอ(ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย์ )เป็นทีน่ยิมใน
หมูนั่กทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยงัเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาสกัการะ
สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี ้
นําทกุทา่นเยีย่มชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกบั สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีลูคา่
มากถงึ1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่
 

 



    

 

 

 
และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยงัดา้นหนา้ของวัด ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสรุยินั-
จนัทราเพราะวดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จดุพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 
  จากนัน้นําทกุทา่นไปยงัภายในวัดเพือ่สกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จดุ
ดว้ยกนั ดังนี ้

 



    

 

 

จดุทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่น่ังบนบลัลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมกันยิมมาขอพร
เกีย่วกบัเรือ่งของความประสบสําเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภยัอนัตราย 
เป็นตน้ ตรงจดุนีค้นไตห้วันมกันยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพือ่
เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

จดุทีส่อง :หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่น่ังบนบลัลังคค์ูก่บัองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนี้
มกันยิมขอพรเกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

จดุทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนีม้กันยิมขอพรเกีย่วกบั
การศกึษาการเรยีนหรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 
เดนิทางมุง่หนา้สู่ เมอืงไทจง ( Taichung)เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนาจากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีาน
ที ่รา้นชา (Tea Shop)ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมนัปลกูบน
เขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็น
ของฝากนําทกุทา่นเดนิทางไปยงั หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGEเป็นหมูบ่า้นทีถ่กูวาด
ลวดลายตา่งๆ ดว้ยสสีนัสดๆหลากสมีากมาย ไมว่า่จะเป็นตามผนัง หรอืกําแพงของ หมูบ่า้น ซึง่ใน
ลวดลายนัน้มทีัง้เป็นตัวหนังสอื รปูการต์นู หรอืรปูอืน่ๆทีฝี่มอืคลา้ยกบัของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวม
แลว้ภาพเหลา่นีเ้มือ่มองดแูลว้กบัมคีวามลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เรือ่งเหลา่ความเป็นมาวา่กนัวา่ 
หมูบ่า้นแหง่นีถ้กูสรา้งเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทหารผา่นศกึ  หรอืผูล้ีภ้ยัของพรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมูบ่า้น
ในตอนนัน้ไมไ่ดน่้าอยูใ่นสมยัปัจจบุนั ไดม้กีาร รือ้ถอน ซึง่ในระหวา่งทีไ่ดม้กีารรือ้ถอนนัน้ ไดม้นีายทหาร
เกา่ ชือ่วา่ Huang Yung-fu ไดทํ้าการวาดลวดลายตา่งๆขึน้มา เมือ่สถานทีน่ีม้นัีกศกึษาในมหาวทิยาลัย
ใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพดูกนัตอ่ไปเรือ่ยๆ ทําใหส้ถานทีแ่หง่นีม้ชี ือ่เสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็น
พืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจบุนัจงึหลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 
 

 



    

 

 

 
จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกบั ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market)ตัง้อยู่
ทีเ่มอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจีย่ โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่
ทีส่ดุในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอาง อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food 
มากมายทีด่งึดดูนดัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีสํ่าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาด
แหง่นีนั้น้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่กัจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ Onitsuka Tigerลดราคาเยอะทีส่ดุ 
และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 
 
 

เมือ่มาถงึฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํา
รา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบ
รนดต์า่งๆ อาทเิชน่ Onitsuka Tiger, 
Adidas, Nike, Converse เป็นตน้ บางรุน่
ภายในรา้นถอืวา่มรีาคาทีถ่กูกวา่เมือ่เทยีบกบั
รุน่นัน้ๆในไทย 
 

 

 



    

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (3) 
พกัที ่  TALMUD HOTEL YUAN DE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม      ไทจง – ไทเป – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน– รา้น 
เครือ่งสําอาง– ตลาดปลาไทเป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ ( YehliuGeopark Park)อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่าง
สว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเล
และลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปู
พระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูฟีู้ ด (5) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street)ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน 
ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็น ถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิ
บรรยากาศแบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้
เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย 

 
 

 



    

 

 

แนะนําของอรอ่ย บวัลอยสไตล์
ไตห้วนัเป็นบวัลอยเผอืกและเป็นขนมขึน้ชือ่
ของจิว่เฟ่ินเลยก็วา่ได ้บวัลอยของไตห้วันจะ
ชิน้ใหญก่วา่และเนือ้หนบึกวา่มากแตล่ะสกี็คน
ละรสและมคีวามหนบึไมเ่ทา่กนัสว่นน้ําเชือ่ม
จะเป็นน้ําถั่วเขยีวหอมๆหวานๆสามารถสัง่ได ้
ทัง้แบบรอ้นและเย็น 
พาทา่นมุง่หนา้สู ่ เมอืงผงิซ ี หรอืทีรู่ก้นัในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมาจาก
ภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนือ่งจากสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นหนึง่ใน
ฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี ้จงึทําใหท้ีน่ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของ
ไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยูใ่นเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน  เป็น
หมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมูบ่า้นทีม่ทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมูบ่า้น ถอืวา่เป็น
หมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่หง่นีย้งัขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปลอ่ยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ 
โดยทกุๆปี ทีแ่หง่มจีะมกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันที ่
15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทกุทา่นรว่ม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนคําอธษิฐานของทา่นสูส่รวง
สวรรค ์(แถมฟร !ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/ 2 ทา่น)นอกจากนีท้กุทา่นยงัสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิ
ไปกบัรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถั่วตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอด
สองขา้งทาง  

 
 



    

 

 

หลังจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ ( Cosmetic Shop)ทีม่เีครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามนั / 
ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่

  จากนัน้พาทกุทา่นไปยงั ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรอือกีชือ่Addiction 
Aquatic Development (AAD)ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงไทเป เดมิททีีต่ลาดไทเปเป็นตลาดสดทีซ่ือ้
ขายอาหารทะเลสดเทา่นัน้ ตอ่มาทางบรษัิทเอกชนไดป้รับเปลีย่นใหเ้ป็นตลาดสดุฮติในไตห้วันไมแ่พท้ี่
ตลาดปลาในโตเกยีวเลยทเีดยีว ซึง่ภายในตลาดปลายงัมซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นอาหารไวบ้รกิารอกี
ดว้ยทัง้นีใ้หท้กุทา่นไดส้มัผัสรสชาดของอาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ทีบ่รกิารความสดใหมท่กุ
วัน ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กบักุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรงุสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืป้ิงยา่ง บาร์
บคีวิ และอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน  

 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ตลาดปลาไทเป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่ NTP NEW TAIPEI HOT SPRING หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกัซึง่การแชนํ่า้แร่
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่    อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค –รา้นพายสบัปะรด – หมูบ่า้นทหารโบราณไตห้วนั SISI NAN CUN  
                    OLD MILITARY VILLAGE – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมช ัน้ 89) – รา้นเครือ่งสําอาง – ซเีหมนิตงิ – 
                    สนามบนิเถาหยวน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 



    

 

 

 นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ( Chiang Kai Shek Memorial Hall)ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึ
ถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ที่
ประมาณ 2 แสนตารางเมตร  

 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนสุรณ์สถาน
โดยภายในจะมรีปูปัน้ทําจากทองสมัฤทธิ์ ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ ี
ใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลังจะมี
ขอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ
วทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนสุรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดี
เจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหาก
ใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 
ของทกุวนั นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ( Pineapple Cake Shop)ขนมยอดนยิม
ของไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา (7) 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นทหารโบราณไตห้วนั (SISI NAN CUN OLD MILITARY 
VILLAGE) เป็นหมูบ่า้นโบราณแหง่แรกของไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเปใกลก้บัตกึไทเป 101 หมูบ่า้น
แหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้นเกา่แกท่ีร่วมไวซ้ ึง่ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมถอืเป็นหนึง่ในจดุชมววิของตกึไทเป 101 
ทีส่วยทีส่ดุอกีดว้ย 

 



    

 

 

 
จากนัน้นําทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ(Germanium Shop)ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้
แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินป้องกนัรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา 
รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล้ําคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  
จากนัน้นําทา่นไปยงั ตกึไทเป101 ( Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศ
ไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดับ 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร 
ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ 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 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 
โดยคา่ตั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

 



    

 

 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน 
สยามแสควรใ์นกรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมี
ของมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้
ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบ
รนดข์องทนีีย้งัถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น เป็น
อาหารเลอคา่ทีค่ณุตอ้งลองสกัครัง้ในชวีติ 
ระดับความเหม็นของเตา้หูนั้น้ม ี3 ระดับ กลิน่
เหม็นสดุแนะนําเป็นแบบตม้, กลิน่เหม็นปาน
กลางแนะนําเป็นแบบยา่ง, และกลิน่เหม็นเบา
สดุแนะนําเป็นแบบทอด สําหรับรสชาดตอ้ง
ทานกบัซอสรสเด็ด ทานคูก่บัผักดองเครือ่ง
เคยีงแลว้นัน้ หากใครไดล้ิม้ลองตอ้งเป็นเมนู
ในดวงใจอกี 1 เมนูแน่นอน  

 



    

 

 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั  
  หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
 

วนัทีห่า้    สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

01.25 น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร์ เทีย่วบนิที ่SL395 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

04.25น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

 
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั5 วนั 3 คนื THAI LION AIR 
ไตห้วนั หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จใุจตวัพอ่] 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ตลุาคม 2562– มถินุายน 2563 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมตัว๋) พักเดีย่ว 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,878 9,999 4,500 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 13,878 9,999 4,500 

28 พฤศจกิายน – 02 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  

 

 

    

 



    

 

 

29 พฤศจกิายน– 03 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

04 – 08 ธันวาคม 2562 17,878 12,999 5,500 

05 – 09 ธันวาคม 2562 17,878 12,999 5,500 

06 – 10 ธันวาคม 2562 17,878 12,999 5,500 

07 – 11 ธันวาคม 2562 17,878 12,999 5,500 

11 – 15 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

12 – 16 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

13 – 17 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

18 – 22 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

19 – 23 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

20 – 24 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

25 – 29 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

26 – 30 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

27– 31 ธันวาคม 2562  20,878 12,999 6,500 

28 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63  21,878 14,999 6,500 

29 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63  21,878 14,999 6,500 

30 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63  21,878 14,999 6,500 

31 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63  21,878 14,999 6,500 

08 – 12 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

09 – 13 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

10 – 14 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

15 – 19 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

16 – 20 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

17 – 21 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

29 มกราคม – 02 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

 



    

 

 

30 มกราคม – 03 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

31 มกราคม – 04 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

05 – 09 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

06 – 10 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

07 – 11 กมุภาพันธ ์2563 15,878 10,999 4,500 

12 – 16 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

13 – 17 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

14 – 18 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

20 – 24 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

21 – 25 กมุภาพันธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

27 กมุภาพันธ ์– 02 มนีาคม 2563 14,878 9,999 4,500 

28 กมุภาพันธ ์– 03 มนีาคม 2563 14,878 9,999 4,500 

04 – 08 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

05 – 09มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

06 – 10มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

11 – 15มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

12 – 16มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

13 – 17มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

18 – 22มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

19 – 23มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

20 – 24มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

25 – 29มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

26 – 30มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

27 – 31มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

02 – 06 เมษายน 2563 15,878 10,999 4,500 

 



    

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 7,900บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่***  
**ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ทปิทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ทา่น ** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น 

 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
 

03– 07 เมษายน 2563 15,878 10,999 4,500 

08 – 12 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500 

09 – 13 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

10 – 14 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

11 – 15 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

12 – 16 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

13 – 17 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

14 – 18 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

15 – 19 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

16– 20 เมษายน 2563 14,878 9,999 4,500 

17 – 21 เมษายน 2563 14,878 9,999 4,500 

23 – 27 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500 

24 – 28 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 14,878 9,999 4,500 

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563 14,878 9,999 4,500 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500 

02 – 06 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500 

06 – 10 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500 

 



    

 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนือ่งจากทางไตห้วนัมปีระกาศยกเลกิวซีา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ
พํานักในไตห้วนัไดไ้มเ่กนิ 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทาง
สถานฑตูไตห้วนักําหนด 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 11,000บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่  15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด ้

จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

 



    

 

 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็น
สาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดงันัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้   

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้มเ่กนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
1.1 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

2.1 แบตเตอรีส่าํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี่
สาํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  

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

2.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
3. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

 



    

 

 

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

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

 


