
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอย

ตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 

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

- วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอ ี ้

 

02.25 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืน่บน

เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

07.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สัมภาระแลว้นัน้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมืองหนานโถว ถอืได ้

ว่าเป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่

แหง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 

ระหว่างทางนําทา่น เทีย่วชม วดัจงไถฉานซือ่ (Chung Tai Chan Monastery) ซึง่ถอืว่าเป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลก งบประมาณสรา้งกว่าหมื่นลา้นบาท  มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตกึ 101 มี

โครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่มาก เมื่อปี 1999 เกดิแผ่นดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มืองหนานโถว พสธุาแยก และเกดิธรณีสูบ

กลนืหมู่บา้นหายไป แตวั่ดจงไถถานน้ีกลับไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก  มีหอ้งเรยีนกวา่  

1,000 หอ้ง เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรม นําทา่นกราบ นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภ์ายในวัด 

 

 
          



     

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 

บา่ย นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอีกจุดหนึง่ที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดสําคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถงึ 

33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถัง

ซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอั่นเชญิมาจากชมพูทวีป  

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ทําการปิดไม่ใหท้ําการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณท่าน

ละ 50 NTD  

 

 
 

 

แวะพักเหน่ือย หาของอร่อยกนิ แนะนําไข่ตม้ใบชาสูตร

อาม่า ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยา่งทีค่วรคา่แกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ย

สูตรเฉพาะตัวของอาม่า และขัน้ตอนที่พิถีพิถันในทุกขัน้ตอน 

ตัง้แตก่ารตม้ไขท่ีอ่าม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ด

หลนิจือ ทําใหเ้มื่อกัดไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมุนไพรพรอ้ม

กับรสเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กันและอร่อยสุด 

รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทีไ่ดร้ับอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น

เกาะ และมีสาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

 

นําทา่นนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธ ิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือีกหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกันในนาม วัดกวนอู 

เป็นวัดทีม่ีชือ่เสยีงอีกหนึง่แหง่ของไตห้วัน ตัง้อยูท่ีเ่มืองหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ 

(เทพเจา้แหง่ปญัญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย)์ เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและคน

ไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมืองหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาสักการะสิง่ศักดิส์ทิธ ิ ์ณ วัดแหง่น้ี 



     

 

 

 
 

นําทกุทา่นเยีย่มชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มมีูลค่ามากถงึ1 

ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

 

 
 



     

 

 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ

วดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 

 
 

  จากนัน้นําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพื่อสักการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธ ิภ์ายในวัด ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังน้ี 

จุดทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในทา่น่ังบนบัลลงค ์ชาวจีนและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกีย่วกับเรือ่งของ

ความประสบสําเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดน้ีคนไตห้วันมัก

นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพื่อเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

ของหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอู่เฉงิ จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอูในทา่น่ังบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดน้ีมัก

นยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  

 

จุดทีส่าม : หรือวิหาร ตา้เฉิง เป็นที่ประดษิฐานขององค์เทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเกี่ยวกับ

การศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 

 



     

 

 

 
หลังจากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจีย่อ ี ้(Chiayi) เมืองทีถ่กูลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอี้เป็เมืองที่มี

แหลง่ธรรมชาตทิีม่ีชือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลกถงึ 3 อุทยาน ซึง่ทัง้ 3 อุทยานนัน้มีทัศยนียภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงาม

แตกตา่งกันไป “จากภเูขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล”  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงเจยีอ ี ้– รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางทา่นจะไดช้มวิว
ไรช่าอาลซีานทีม่ีชือ่เสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญอั่นสวยงาม จากนัน้พาท่านแวะชมิชาอาลีซานที่ รา้นชา (Tea 

Shop) ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มีสรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความ
สูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก เดนิทางต่อสู่อุทยาน
แหง่ชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจุดทอ่งเทีย่วสําคัญตา่งๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่ีความสวยงาม 
และมีชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอุทยานที่
มีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมีชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดื่มดํ่ากับธรรมชาติ
ของป่าศักดิส์ทิธ ิอ์าลซัีนโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดสั้มผัสกับกับตน้สนสงูชัน อายกุว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณ
รปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ทา่นจะไดพ้บสีชมพูของดอก

ซากรุะทีจ่ะบานสะพรั่งพรอ้มกับพรรณไมอ้ีกนานาชนดิ  
 

(ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบ่งบาน ทัง้น้ี

ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250 NTD  



     

 

 

 
 
จากนัน้ นําทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝั่งขา้งทาง โดยรถไฟสายน้ีถกูสรา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น
เพื่อใชใ้นการลําเลยีงตน้ไม ้ 

 
 

และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลาง
ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเทา่  



     

 

 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํา้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่นํา้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – ถา่ยรูปคูต่กึไทเป 101 - พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั

แหง่ชาตกิูก้ง - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง เมอืงไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของ
ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากร
ประมาณ 3 ลา้นคน นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของ
ไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนั้นนําท่านแวะชม ศูนย์สร ้อยสุขภาพ 
(Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพื่อสขุภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคณุสมบัตใินป้องกัน
รังส ีชว่ยการไหลเวียนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล้ําคา่ของ
ชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (8) 

 จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึที่มี

ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสูงถึง 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็น

หา้งสรรพสินคา้ 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  เป็น ตน้  

 

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยค่า

ต๋ัวขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 
 

จากนัน้เขา้ชม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัแหง่ชาตกิูก้ง (Gu Gong Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บวตัถุและ
ผลงานทางศลิปะของจนีโบราณ ทีม่ปีระวตัยิาวนานกวา่ 5,000 ปี เป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
โลก ซึง่ของลํา้คา่ทางประวตัศิาสตรม์อียูท่ ีน่ ีจํ่านวนมากกวา่ 620,000 ชิน้จากทุกราชวงศข์องจนี จนตอ้ง
หมุนเว ียนออกมาจดัใหช้ม (ซึ่งหนึง่ชุด 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวยีนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด

เครือ่งปั้นดนิเผา เครือ่งทองสํารดิตา่งๆ เหมาะมากกับทา่นทีช่อบโบราณวัตถแุละงานศลิปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถม
ของจีนหรอื Cloisonné หรอืการลงยาทองแบบอสิลามคิ ทีเ่ป็นเทคนคิทีแ่วดวงโลก อัญมณี หันมาสนใจมากขึน้ ซึง่
สามารถเรยีกความสนใจ จากดไีซน์เนอรย์คุใหม่ไดไ้ม่นอ้ยทีเดียว อีกทัง้ยังมีหอ้งแสดงหยกที่ล้ําค่าโดยเฉพาะ
“หยกแกะสลกัเป็นรูปผกักาดขาวทีม่ตี ัก๊แตนเกาะอยู”่ ทีไ่ดร้ับการจัดอันดับ ในความงดงามวจิติรเป็นอันดับ 1 

ของโลก “หยกหมูสามช ัน้” และ “งาช้างแกะสลกั 17 ช ัน้” ที่มีชื่อเสียง แมแ้ต่ตราลัญจกร ของจักรพรรดิ
เฉียนหลงทีย่ ิง่ใหญ”่ ก็อยูท่ีพ่พิธิภัณฑแ์หง่น้ี  



     

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด
กลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนีท้่านสามารถเลอืก
ซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เคร ือ่งสําอางค ์กระเป๋า หรอือ ืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแหง่น้ี
เดนิทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิ 
หรอืเรยีกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งน้ีเมื่อมาเยือน 
ไดแ้ก ่ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถกูกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทัง้ยังถือไดว้่าเป็นตน้
กําเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมีชานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  
 
 

แนะนําของกนิอรอ่ยๆ ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR รา้นไก่ทอดชื่อดังที่เป็นที่นิยมใน
นักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นน้ีไกท่กุช ิน้จะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเน้ือไก่มีขนาดแผ่น

ใหญแ่ละนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอรอ่ยไม่หนาจนเกนิไป  
 
 
 

 
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... FUHSIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ ฮวัเหลยีน - อุทยานแหง่ชาตทิาโรโกะ - รา้นหยก 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

จากนัน้ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงฮวัเหลยีน (Hulien) (โดยน ัง่รถไฟไป-กลบัจากกรุงไทเปไปสู่เมอืงฮวั
เหลยีน) คอืมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน ตัง้อยูบ่นภูเขาฝ่ังทะเลตะวันออกของไตห้วัน เป็นจุดเร ิม่ตน้ของทาง
รถไฟสายฮัวเหลยีน-TAITUNG มณฑลฮัวเหลยีนมีชือ่เสยีงมากในเรือ่งการทอ่งเทีย่ว มีจุดท่องเที่ยวหลักๆไดแ้ก ่
อุทยานแหง่ชาตโิทโรโกะ และ อุทยานแหง่ชาต ิYUSHAN และในบรเิวณรอบๆชายฝ่ังเป็นพื้นทีท่ีเ่หมาะสําหรับการ
ป่ันจักรยาน  



     

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (10) 

บา่ย นําท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาตไิท่หลู่เก๋อ ” หรือ อุทยานธรรมชาต  ิทาโรโกะ (Taroko National Park) 

(อุทยานแหง่ชาตใิหญเ่ป็นอันดับ 2 ของไตห้วัน) นอกจากจะเป็นอุทยานที ่มีทัศนียภาพของหบุเขาและเทือกเขา

สลับซับซอ้นสวยงาม แลว้ ยังมี วัฒนธรรมประเพณีทีม่ี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิง่ดงึดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน 

เสน้ทางจากเทยีนเสยีง จนถงึทาโร โกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตรเ์ลาะเลยีบรมิหนา้ผาของ หบุเขาหนิอ่อนไป

ตลอดแนว จุด ชม ววิทีน่่าประทับใจในอทุยานฯไดแ้กถ้ํ่านกนางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคด เคีย้วผ่าน

หบุเขาและ หนา้ผาทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตซิึง่เป็นทางหลวงทีม่ีชือ่เสยีงแหง่หนึ่ง  ของเกาะไตห้วัน และแวะชม

นํา้ตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมววิอกีแหง่หนึง่ทีม่ ีทศันยีภาพของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตวั

อาคาร เป็นสถาปตัยกรรม จนี ดา้นขา้งมนีํา้ตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสูลํ่าธารลีอู่ และอีกทีค่อื ปากถ้ํานก

นางแอ่น โดยถ้ําน้ีเกดิจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหล ผ่านกัดเซาะของลําธารลี่อูทําใหน้ก 

นางแอ่น กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ีทัศนียภาพแปลก ตาดว้ยถ้ํานอ้ยใหญเ่รยีงรายบนหนา้ผาสงู  อุโมงค ์9 โคง้ 

เป็นอุโมงคท์ีอ่ยูบ่นถนนเหงิกวา้งกง ลูห่รอืทางหลวงสายยทุธศาสตรท์ีตั่ดผ่าน หบุเขาหนิอ่อน จากดา้น ตะวันออก

ไปทางทศิ ตะวันตกเดมิเป็นถนนสายเกา่สําหรับคมนาคม  ปัจจุบัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิ ทวิทัศน์ เลยีบรมิหุบ

เขาใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชม ความงามของธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ นําทา่นชอปป้ิงทีต่ลาดขายหยก ณ รา้น

หยก ชือ่ดังในไตห้วัน เพื่อใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หนึง่ในของฝากจากไตห้วัน  

 

 
  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (11) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE HUALIEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – รา้นคอสเมตกิ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค -             

ยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีตั่ง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไต้หวนัในอดตี ชื่นชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชิมและซื้อชาจากรา้นค้า 

มากมาย  



     

 

 

 

 

 

แนะนําของอร่อย บัวลอยเผือกสไตล์ไตห้วัน  บัวลอยของ

ไตห้วันจะช ิน้ใหญก่ว่าและเน้ือหนบึกว่ามากครับ แตล่ะสกี็คนละรสและมี

ความหนบึไม่เทา่กันครับ สว่นน้ําเชื่อมจะเป็นน้ําถ่ัวเขียวหอมๆหวานๆ 

สามารถส่ังไดทั้ง้แบบรอ้นและเย็น  

 

  

  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ซฟู้ีดไตห้วนั (13) 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิว่ (Yue Liu National Park) อุทยานแห่งน้ีตัง้อยู่ทางส่วน

เหนือสดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลม ทะเล ทํา

ใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชิน ีซึ่งม ี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  

 

 

 



     

 

 

 

หลังจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่ีเครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่

ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang 

Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพื่อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี 

สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

 

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมรีูปปัน้ทําจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ําแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครอง

ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธิบดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเคร ือ่งใช้ รวมถงึ

ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเย ีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิีเปลีย่นเวรทหาร ซึ่งจะมทุีกๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  

 



     

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมืองไทเป ทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 

โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งสําอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท

แฟช ัน่เร ือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่ีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทัง้สนิคา้มีแบรนด์ของทีน้ียังถือไดว้่ามีราคาที่ถูก

เหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 

 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อีกหนึง่อยา่งของไตห้วัน ถงึจะมีกลิน่ 

เหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ  

มันเขา้กันดอียา่งลงตัว  

 

 

 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่ FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (7) 

09.10 น.  บินลัดฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มบีร ิการ อาหารบนเครื่อง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

12.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

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



     

 

 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการ 
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เคร ือ่งบนิ 

07 – 13 มกราคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

20,999 6,000 12,999 

14 – 20 มกราคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

20,999 6,000 12,999 

18 – 24 มกราคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

20,999 6,000 12,999 

23 – 29 มกราคม 2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 
20,999 6,000 12,999 

10 – 16 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 

21,999 7,000 13,999 

13 – 19 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 

22,999 8,000 14,999 

18 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

22,999 8,000 14,999 

23 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 

21,999 7,000 13,999 

27 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 
22,999 8,000 14,999 

01 – 07 มนีาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

22,999 8,000 14,999 

04 – 10 มนีาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

21,999 7,000 13,999 

08 – 14 มนีาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

21,999 7,000 13,999 

11 – 17 มนีาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

21,999 7,000 13,999 

15 – 21 มนีาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
21,999 7,000 13,999 

18 – 24 มนีาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

21,999 7,000 13,999 

22 – 28 มนีาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 
ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 

21,999 7,000 13,999 

23 – 29 มนีาคม 2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 

21,999 7,000 13,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
 

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

 

 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรอืไม่ซื้อข ึน้อยู่กบัความ



     

 

 

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจํานวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองที่น่ังต๋ัว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   



     

 

 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ มิไดส้่งหนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญเ่ป็นสําคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ช ิน้ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ช ิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังน้ี   

2.1 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบินไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่
สํารองทีม่ีความจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี  
3. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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