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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – สนามบนิเถาหยวน – ไทเป – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึ

ไทเป 101 (ไมร่วมช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ 

05.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว S ประตู 9 สายการบนิ CHINA 

AIRLINES มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

08.30 น. บนิลัดฟ้าสู่ เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เที่ยวบนิที ่

CI838 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

 

13.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระ 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนแูซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ 

ของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของ

ประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek 

Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี 

สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 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 ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหาก

ใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 

ของทกุวนั 

จากนัน้น าท่านไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศ

ไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร 

ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น 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 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่่วงหนา้กอ่นเดนิทาง 

โดยคา่ตั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

ค า่   อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน 

สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมี
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ของมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้

ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบ

รนดข์องทนีีย้งัถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะส าหรับนัก  ชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอค่าที่

คณุตอ้งลองสกัครัง้ในชวีติ ระดับความเหม็นของเตา้หูนั้น้ม ี

3 ระดับ กลิน่เหม็นสุดแนะน าเป็นแบบตม้, กลิน่เหม็นปาน

กลางแนะน าเป็นแบบย่าง, และกลิน่เหม็นเบาสุดแนะน า

เป็นแบบทอด ส าหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด ทาน

คูก่บัผักดองเครือ่งเคยีงแลว้นัน้ หากใครไดล้ิม้ลองตอ้งเป็น

เมนูในดวงใจอกี 1 เมนูแน่นอน  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน (แถมฟร!ี! โคมขงห

มงิ 1 โคม/2 ทา่น) – รา้นเครือ่งส าอาง – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่

เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชีือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิ

บรรยากาศแบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้

เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย 
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แนะน าของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั 

เป็นบัวลอยเผอืกและเป็นขนมขึน้ชือ่ของจิว่เฟ่ิน

เลยก็ว่าได ้บัวลอยของไตห้วันจะชิน้ใหญ่กว่า

และเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสและมี

ความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถั่ว

เขียวหอมๆ หวานๆ สามารถสั่งไดท้ัง้แบบรอ้น

และเย็น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูฟีู้ ด (3) 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ (Yehliu Geopark Park) อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่าง

ส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเล

และลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูป

พระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 
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พาท่านมุ่งหนา้สู่ เมอืงผงิซ ีหรือทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังมาจาก

ภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึง่ใน

ฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จงึท าใหท้ี่นี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของ

ไตห้วันเลยทีเดียว และอกีหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคือ หมู่บา้นโบราณสอืเฟ่ิน เป็น

หมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมู่บา้นที่มทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถอืว่าเป็น

หมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่หง่นีย้งัขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปล่อยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ 

โดยทกุๆปี ทีแ่หง่มจีะมกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันที ่

15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทุกท่านร่วม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนค าอธษิฐานของท่านสูส่รวง

สวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ทา่น) นอกจากนีท้กุทา่นยงัสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิ

ไปกบัรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถั่วตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอด

สองขา้งทาง  

 

  หลังจากนัน้น าทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / 

ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ฟงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
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จากนัน้น าทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในยา่น ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น

ตลาดกลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่น

สามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย 

ดว้ยความที่ตลาดแห่งนี้เดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิ

หลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณชัน้ใตด้นิ หรอืเรยีกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และ

ของทีท่กุทา่นไมค่วรพลาดยงัทีแ่หง่นีเ้มือ่มาเยอืน ไดแ้ก ่ไกท่อดยกัษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถูก

กวา่ทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยงัถอืไดว้า่เป็นตน้ก าเนดิของไกท่อดยกัษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยงั

มชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ 

 แนะน าของกนิอรอ่ยๆ ไกท่อดยกัษ ์HOT-STAR รา้น

ไก่ทอดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ิยมในนักท่องเทีย่วและคนไตห้วัน ที่

รา้นนี้ไก่ทุกช ิน้จะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มขีนาดแผ่น

ใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกนิไป 

ราคาชิน้ละ 70 NTD และทีร่า้นไม่ไดม้แีค่เฉพาะไก่ทอดชิน้

ใหญไ่วบ้รกิารอยา่งเดยีว ยงัมหีลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลอืก

ทานอกีดว้ย 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  EASTERN HOTELS & RESORT หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชน่ า้แร่

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม วดัหลงซาน – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – รา้นพายสบัปะรด – ไทจง – ฟงเจีย่ไนท์

มารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 น าทกุทา่นไปยงั วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคนไตห้วัน วัด

แหง่นีม้อีายรุาวๆเกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรือ่งความรกั เชือ่

กนัวา่ใครทีไ่มป่ระสบความส าเร็จเรือ่งความรกั ใหม้าขอพรทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดี

ข ึน้ 
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  พาทา่นแวะชมศนูย ์สรอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 

และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีม

หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (5) 

บา่ย  จากนัน้พาทุกท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรืออกีชือ่ Addiction 

Aquatic Development (AAD) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงไทเป เดมิททีีต่ลาดไทเปเป็นตลาดสดทีซ่ ือ้

ขายอาหารทะเลสดเท่านัน้ ต่อมาทางบรษัิทเอกชนไดป้รับเปลีย่นใหเ้ป็นตลาดสดุฮติในไตห้วันไมแ่พท้ี่

ตลาดปลาในโตเกยีวเลยทเีดยีว ซึง่ภายในตลาดปลายังมซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นอาหารไวบ้รกิารอกี

ดว้ย ทัง้นีใ้หท้กุทา่นไดส้มัผัสรสชาดของอาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ทีบ่รกิารความสดใหมทุ่ก

วัน ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กบักุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรงุสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืป้ิงยา่ง บาร์

บคีวิ และอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน  
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  น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน 

(ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) เดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงที่

ใหญเ่ป็นอนัดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตาม

พุทธศาสนา จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night 

Market) ตัง้อยู่ที่เมอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้่าเป็นตลาด

กลางคนืทีใ่หญท่ีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่จะ

เป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ 

Street Food มากมายทีด่งึดดูนดัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญและ

พเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นีนั้น้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่กัจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลด

ราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

เมือ่มาถงึฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แนะน า

รา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วมรองเทา้แบ

รนด์ต่างๆ อาทิเช่น Onitsuka Tiger, 

Adidas, Nike, Converse เป็นตน้ บางรุ่น

ภายในรา้นถอืว่ามรีาคาทีถู่กกว่าเมือ่เทยีบกับ

รุน่นัน้ๆ ในไทย  
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ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ฟงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นสายรุง้ – หนานโถว – รา้นกาแฟ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ –               

วดัเหวิน่หวู ่ – Mitsui Outlet Park – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทุกท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมูบ่า้นทีถู่กวาดลวดลาย

ต่างๆ ดว้ยสสีันสดๆหลากสมีากมาย ไมว่่าจะเป็นตามผนัง หรอืก าแพงของ หมูบ่า้น ซึง่ในลวดลายนัน้มี

ทัง้เป็นตัวหนังสอื รปูการต์นู หรอืรปูอืน่ๆทีฝี่มอืคลา้ยกบัของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหล่านี้

เมือ่มองดูแลว้กับมคีวามลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เรือ่งเหล่าความเป็นมาว่ากันว่า หมู่บา้นแห่งนี้ถูก

สรา้งเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทหารผา่นศกึ  หรอืผูล้ีภ้ยัของพรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมูบ่า้นในตอนนัน้ไมไ่ด ้

น่าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ไดม้กีาร รื้อถอน ซึง่ในระหว่างที่ไดม้กีารรื้อถอนนัน้ ไดม้นีายทหารเก่า ชือ่ว่า 

Huang Yung-fu ไดท้ าการวาดลวดลายตา่งๆขึน้มา เมือ่สถานทีน่ีม้นัีกศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมา

พบเจอไดม้กีารพดูกนัตอ่ไปเรือ่ยๆ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มชี ือ่เสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ 

ปัจจบุนัจงึหลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 

 

น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้่าเป็น

มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิ

แม่แห่งไตห้วัน) น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นกาแฟ ซึง่เป็นกาแฟขึน้ชือ่ของเมอืงไทจง นอกจากนี้ยังมสีนิคา้

อืน่ๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ชานม สบูท่ีท่ าจากกาแฟ และชา หรอือืน่ๆ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูปลาประธานาธบิด ี(7) 
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น าท่านลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

อีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย 

ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก 

และน าคณะนมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยินั-จันทรา ท าการปิดไมใ่หท้ าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  

 

หากมาไตห้วันอกีเมนูทีไ่ม่แนะน าไม่ได ้น่ันคอื ไขต่ม้

ใบชา เมือ่มาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทีร่า้นอามา่ที่

ถอืวา่เป็นเจา้แรกและเจา้เดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ย

สูตรลับเฉพาะของอาม่าท าใหไ้ข่ตม้ใบชามีกลิ่นหอมจาก

สมนุไพรตา่งๆ ส าหรับรสชาดนัน้จะมรีสเค็มทานเพลนิ ยิง่ทาน

พรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสรุยิัน จันทราแลว้นัน้ ยิง่

ท าใหฟิ้นแน่นอน  

 

บา่ย น าทา่นนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จ้ักกันในนาม 

วัดกวนอ ูเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้น

ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ เป็นทีน่ยิม

ในหมู่นักท่องเที่ยวและคนไตห้วัน หากใครที่ไดม้าเยอืนยังเมืองหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดที่จะมา

สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี ้



Page 12 of 19 

 

 

 

น าทุกท่านเยีย่มชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่

มากถงึ1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

 

และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกท่านสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-

จนัทรา เพราะวดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จดุพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 

  จากนัน้น าทกุทา่นไปยงัภายในวัดเพือ่สกัการบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน 

  ดังนี ้
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จุดที่หนึ่ง : องค์เทพเจา้กวนอู ในท่าน่ังบนบัลลงค์ ชาวจีนและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพร

เกีย่วกับเรือ่งของความประสบส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย 

เป็นตน้ ตรงจดุนีค้นไตห้วันมกันยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่

เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

จดุทีส่อง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่น่ังบนบลัลังคค์ูก่บัองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนี้

มกันยิมขอพรเกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา  

จดุทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนี้มักนยิมขอพรเกีย่วกับ

การศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 

จากนัน้น าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่Mitsui Outlet Park สวรรคข์องนกัชอ้ปท ัง้หลาย โดยที่

ทุกทา่นสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ

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

LEVIS ฯลฯ  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ MITSUI OUTLET PARK เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.20  น. บนิลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เที่ยวบนิที่ CI837 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

02.20+1 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
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ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 4 วนั 3 คนื  

CHINA AIRLINES 

ไตห้วนั ไทเป ไทจง หนานโถว [เลสโก คุม้เวอรต์วัแม ่EP. 2] 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

14 - 17 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

15 - 18 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

21 - 24 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

22 - 25 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

27 ก.พ. - 01 ม.ีค. 2563 15,999 4,500 9,999 

28 ก.พ. - 02 ม.ีค. 2563 15,999 4,500 9,999 

29 ก.พ. - 03 ม.ีค. 2563 15,999 4,500 9,999 

06 - 09 มนีาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

07 - 10 มนีาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

13 - 16 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

14 – 17 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

20 – 23 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

21 – 24 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

27 – 30 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

28 – 31 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 
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** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน

นามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 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 รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

บรกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
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1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 11,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่

แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

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

คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

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

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 



Page 17 of 19 

 

 

 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่มไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภยั

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้    

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น เงนิตราต่างประเทศ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรต่อช ิน้ 

ไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋า

ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่

แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้

ไมม่กีารจ ากดัจ านวน   
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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

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทัวรบ์รษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม ออกประเทศ- 
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10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน หตสุดุวสิยัใดๆดว้ยเ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

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 


