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       รหสัโปรแกรมทวัร ์TAIWAN LOVE SAI SAI  5D3N 5-10  APR18-XW-W65 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  

 

..........  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร

ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอนิ หมายเลข 6-7 สายการบนิ Nok 

Scoot โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศไตห้วัน ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์

พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของ

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

  **ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ช็คอนิขาไปในวนั จันทร,์พฤหัสบด,ีศกุร ์เวลานดัคอื 21.00 

             ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ช็คอนิขาไปในวนั อังคาร,พธุ,เสาร,์อาทติย ์เวลานดัคอื 23.00** 

 

   
 

วนัที ่2 

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว - วดัจง

ไถฉานซือ่ - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่– 

เทศมณฑลเจยีอี ้                                                                              (B/L/D) 

 

......... ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั 

โดยสายการบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW 182 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 

3 ชัว่โมง 40 นาท ี**  

 **ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ช็คอนิขาไปในวนั จันทร,์พฤหัสบด,ีศกุร ์เวลาบนิคอื 00.20-05.10 
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             ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ช็คอนิขาไปในวนั อังคาร,พธุ,เสาร,์อาทติย ์เวลาบนิคอื 02.15-07.05** 

.........  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั 

** ตามเวลาทอ้งถิน่เวลาทีป่ระเทศไตห้วัน จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 

กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (แซนวชิ+น า้ผลไม)้  

น าท่านเดินทางสู่ เทศมณฑลหนานโถว (Nantou) เป็นเทศมณฑลหนึ่งของ

สาธารณรัฐจนี (อยูใ่นเขตการปกครองของประเทศไตห้วัน) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอืง

ไทเป มเีมอืงหลวงชือ่ หนานโถวซ ิตีม้เีนื้อที ่4,106.436 ตารางกโิลเมตร มีประชากร

ประมาณ 536,190 คน ความหนาแน่น 131 คนต่อตารางกโิลเมตร เป็นเมืองที่ไดรั้บ

ฉายาวา่ เมอืงในสายหมอก 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัจงไถฉานชือ่ (Chung Tai Chan Monastery) วัดนี้ไดรั้บ

การกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาตกิัน 

และวัดมหายานที่ธเิบต อีกทัง้ยังเป็นวัดที่มีการออกแบบใหทั้นสมัยที่สุดในประเทศ

ไตห้วัน มรีูปทรงคลา้ยคนก าลังน่ังสมาธ ิ(ฝึกวปัิสสนากรรมฐาน) มคีวามสงู 150 เมตร 

ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee (李祖原) เป็นวศิวกรคนเดยีวกับผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 

โดยใชห้นิแกรนิตมาเป็นโครงสรา้งที่แข็งแกร่ง เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ.1990 และเสร็จ

สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศษิย์

ท่านพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋นับแสนๆคน ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ. 1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหว

อยา่งรุนแรงทีเ่มอืงหนานโถว แผน่ดนิแยก แตว่ัดจงไถฉานซือ่กลับไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่

เป็นการสรา้งความศรัทธาใหก้ับผูค้นในไตห้วันอย่างมาก ผูก้่อตัง้คอืท่านพระอาจารย์

เหวย่เจวีย๋ เจา้อาวาสวดัจงไถฉานซือ่ ซึง่ทา่นพระอาจารยม์ชีือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธิ

นกิายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี  

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่ขึน้เรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั - จนัทรา (Sun Moon 

Lake) เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึง่เป็นทะเลแห่งนี้ เป็นทะเลสาบ

น ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน เสน้ทางรอบทะเลสาบมี

ความยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นี้จะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืน

พระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกันอยูแ่ละยังเป็นต าแหน่งฮวง

จุย้ที่ดีมีมังกรลอ้มรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่า เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของ

ไตห้วัน ใกลก้ันจะเป็น วดัพระถงัซมัจ ัง๋ (Xuanguang Temple) เพือ่นมัสการพระ

ทนต ์(ฟัน) ของพระพุทธเจา้ ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบ

ในมมุสงูอกีดว้ยทา่นจะไดถ้า่ยรปูกับมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยิันจันทรา  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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น าท่านสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) หรอืทีนั่กท่องเทีย่วไทยเรยีกวา่ วัดกวนอู 

นัน้ตัง้อยูบ่รเิวณระหวา่งเขา จุดพักชมววิ วัดนี้ตัง้อยูด่า้นเหนือของทะเลสาป ตรงจดุของ 

Sun วัดเหวนิหวู่นี้ ข ึน้ชือ่ในเรืองของการขอพรใหอ้ายุยืนยาว โดยผูท้ี่ขอพรตอ้งน า

กระดิง่ประจ าปีนักษัตรของตนซึง่สามารถหาซือ้ไดท้ี่วัด น าไปใหเ้จา้หนา้ทีน่ าไปเวยีน

รอบกระถางธูป 3 รอบ เจา้ของกระดิง่ตอ้งเขยีนชือ่และค าขอพรลงไปทีก่ระดิง่ จากนัน้

น าไปแขวนทีข่ัน้บันไดสวรรค ์ทีม่ทัีง้หมด 366 ขัน้ โดยตอ้งเริม่เดนิจากรมิตลิง่จนขึน้ไป

บนวดั แตล่ะขัน้จะแทนวนัในหนึง่ปี เจา้ของกระดิง่ตอ้งน ากระดิง่ขึน้ไปบนยอดสงูสดุของ

บันไดวัดเพือ่สัน่กระดิง่กอ่นน ามาแขวนไวท้ีข่ัน้บันไดทีต่รงกับวันเกดิตัวเอง ถอืเป็นเสร็จ

พธิ ี

   
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูปลาประธานาธบิด ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่เทศมณฑลเจยีอี ้(Chiayi) คอืเทศมณฑลในทศิตะวนัตกเฉียงใต ้

ของสาธารณรัฐจนี ในเขตพืน้ทีก่ารปกครองของประเทศไตห้วนั เนือ้ทีไ่มร่วมนครเจยี

อี ้มเีมอืงหลวงคอื ไทเ่ป่าซติี ้เนือ้ทีทั่ง้หมด 1901.67 ก.ม. ประชากรทัง้หมด 559,329 

คน ความหนาแน่นประชากร 294 คนตอ่ตารางกโิลเมตร บทความเกีย่วกับ

ประเทศ ดนิแดน หรอืเขตการปกครองนีย้ังเป็นโครง คณุสามารถชว่ยวกิพิเีดยีไดโ้ดย

เพิม่ขอ้มลู 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีพืน้เมอืง 

ทีพ่กั  CHAIAYI KING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit
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วนัที ่3 
อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - เมอืงไถจง  - รา้นชา - ตลาดฟงเจีย่ ไนท ์มารเ์ก็ต                                                    

                                                                                                       (B/L/D)                               

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Park) ของขวัญ

จากธรรมชาตทิีไ่ดม้อบใหก้ับประเทศไตห้วัน ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิไรช่าอาลซีาน

ทีม่ชี ือ่เสยีง สลับกับภเูขานอ้ยใหญอ่ันสวยงาม (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์- เมษายน 

ของทุกปี โดยสว่นใหญ ่เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะ จะก าลังเบง่บาน ทัง้นี้ ข ึน้อยู่

กับสภาพภูมอิากาศ เป็นส าคัญ) น าท่านชมจุดท่องเที่ยวส าคัญต่างๆภายในอุทยาน

แห่งชาตอิาลีซาน ซึง่เป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชือ่เสยีงที่สุดของไตห้วัน

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยู่

มาก และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศไตห้วัน ใหท้่านเดนิชม และดืม่ด า่กับธรรมชาตขิอง

ป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีาน โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สน สงูชัน อายุกวา่ 

1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่ง ฤดูใบไม ้

ผล ิเดอืน 3 และเดอืน 4 ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอกซากรุะทีจ่ะบานสะพร่ังพรอ้ม กับ

พรรณไมอ้กีนานาชนดิ จากนัน้น าท่าน น่ังรถไฟโบราณ ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านกลับ

ลงสูส่ถานรีถบัส  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.498770310172010.1073741839.422668357782206&type=3
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง (Taichung) ระหวา่งทาง แวะชม รา้นชา (Tea Shop) 

ศูนยร์วมชาชัน้น าของประเทศใตห้วัน อย่างที่ทุกท่านทราบกันด ีประเทศใตห้วันเป็น

ประเทศทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของชา ชาด ีชาอร่อย ชาหอม ไดคุ้ณภาพ ทีส่ดุในโลก ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ชาคณุภาพเพือ่เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ  

น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดฝงเจีย่ ไนท ์มารเ์ก็ต (Fengchia Night Market) ตลาด

กลางคนืทีเ่ป็นทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจง มสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอย

และรา้นแบรนดเ์นมระดับกลาง รา้นเครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆ 

เสื้อผา้มากมายหลากหลายยี่หอ้ ทั ้งยี่หอ้ทอ้งถิ่นของไตห้วันเอง และ แบรนด์จาก

ประเทศอืน่ๆ รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้  ใหท้่านไดเ้ลอืกไดต้ามใจชอบ หากท่านไม่ใช่

นักชอ้ปป้ิง ก็ไมต่อ้งกังวล เพราะยังมใีนสว่นของรา้นอาหารตา่งๆมากมายใหท้่านไดล้ิม้

ลอง ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั  YONG YUE HOTEL , TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 

เมอืงไทเป - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชค - รา้นพายสปัปะรด - รา้นสรอ้ย – ตกึ 

101 – DUTY FREE –  ตลาดซเีหมนิตงิ  

(พเิศษ !! อาบน า้แรอ่อนเซ็นภายในโรงแรม)                                       (B/L/-)                               

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีง ไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial 

Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และสถานที่ท่องเทีย่วหลักทีต่อ้งมา

เยอืน เมือ่มาถงึเมอืงไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลกึและเทดิทูนอดตี

ประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสนี ้าเงนิ

แบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรภีาพ (Freedom 

Square) มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายขุองท่านประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูป

ปั้นท าจากทองสมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปั้นของ

ท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมี

ขอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย 

และวทิยาศาสตร ์สว่นทีช่ัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตี

ประธานาธบิดเีจียง ไคเชก ซึง่จะมภีาพถ่ายต่างๆ ขา้วของเครื่องใชส้่วนตัวต่างๆ ไป

จนถงึรถยนตร์ส่วนตัว และฉากจ าลองการท างานของท่าน ไปจนถงึเรื่องราวของการ

พัฒนาไตห้วนัในดา้นตา่งๆใหช้มกันดว้ย ไฮไลทส์ าคัญทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วชม

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก คอืพธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 

10:00 - 16:00 น. ของทกุวนั นอกจากนีก็้จะมพีธิเีชญิธงชาตขิ ึน้สูย่อดเสาในตอนเชา้ตรู่

และในตอนเย็นดว้ย คือเวลา 06:00 และ 18:10 น. ในช่วงเดือนเมษายน - เดือน

กันยายน อกีชว่งคอืเวลา 06:30 และ 17:10 น. ในชว่งเดอืนตลุาคมถงึเดอืนมนีาคม ซึง่

ทหารที่ท าหนา้ที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึง่จะมสีขีองชุดยูนิฟอร์มไม่

เหมอืนกัน โดยจะท าหนา้ทีก่ันครัง้ละ 4 เดอืน อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชก (Chiang 

Kai-Shek) เป็นอดีตผูน้ าทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคตน้ศตวรรษที่ 19 

ภายใตพ้รรคชาตนิยิมจนี (Chinese Nationalist Party) กก๊มนิตั๋ง(Kuomintang , KMT) 

แตพ่่ายแพใ้หก้ับประธานเหมาเจ๋อตง (Mao Zedong) ในสงครามกลางเมอืงจงึหลบมา

อยู่ที่เกาะไตห้วัน ก่อตัง้รัฐบาลใหม่และพัฒนาไตห้วันจนกา้วหนา้อย่างในปัจจุบัน จงึ

เป็นบคุคลส าคัญอยา่งยิง่ของประเทศไตห้วนั 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นสรอ้ย ไทเทเนยีม (Germanium Titanium) ทีน่ีข่ ึน้ชือ่ เรือ่ง

สรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่ประกอบไปดว้ยแม่เหล็ก แร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มี

http://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
http://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
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คุณสมบัติท าใหเ้ลือดลมไฟลเวียนไดด้ี เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และผ่อนคลาย

ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอัญมณีล ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ี ่

ในโลก ก็สามารถคน้พบไดท้ี่ประเทศไตห้วัน และ ถูกน ามาท าเป็นชิ้นส่วนใน

เครือ่งประดับเพือ่ใชเ้สรมิสรา้งดวงชะตา บารม ีตามความเชือ่ 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูพระกระโดดก าแพง 

น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ที่ รา้นเหวย่

เกอ๋ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

น าท่านเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (Taipei 101) เพือ่ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ปัจจุบันถอืวา่

เป็นจุดแลนดม์ารค์ส าคัญ ของเมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน หากท่านใดทีม่าเยอืนเมอืง

ไทเป ประเทศไตห้วันแลว้ ไม่มีรูปคู่กับตกึไทเป 101 ก็เหมือน ท่านยังมายังไม่ถึง

ประเทศไตห้วันน่ันเอง โครงสรา้งของตกึนี้ แสดงถงึความสามารถทางดา้นนวศิวกรรม

การกอ่สรา้งของประเทศไตห้วนั เพราะตกึแหง่นีเ้ป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายใน

ตัวอาคารม ีลกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตัน ทีเ่ชือ่วา่สามารถถ่วงสมดลุของตัวตกึไว ้

และชว่ยลดการสั่นสะเทอืน เมือ่เกดิแผน่ดนิไหว และ ในอดตียังเคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุใน

โลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ยังไมร่วมคา่

ขึน้ลฟิท ์ประมาณ 600 NTD)   

จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น า ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาพเิศษกวา่ดา้นนอก 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending) ถอืวา่เป็นแหลง่ ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิม

ทีส่ดุของประเทศไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกับประเทศไทย ก็คอืสยามสแควร์

ไตห้วัน หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใตก็้คือตลาดเมียงดง มีรา้นคา้มากมาย

หลากหลายแบรนด ์ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยีห่อ้ต่างๆมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ยา่งจุใจ และแน่นอนมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขนมทานเลน่ต่างๆมากมายใหท้่านได ้
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เพลดิเพลนิกับการเลอืกลิม้รส แนะน า เมนูชานมไขม่กุ น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอื 

บงิชแูบบเกาหล ีไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั  THE LOFT SEASIDE SUITES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 พเิศษ !! ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์การอาบน า้แร ่ออนเซ็น สไตลไ์ตห้วนั !! 

 

   
 

วนัที ่5 
อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – น า้ตกซอืเฟ่ิน – สถานรีถไฟซอืเฟ่ิน – ปลอ่ยโคมลอย

มงคล  - มติซุย เอา้ทเ์ล็ท                                                                   (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ (Yehliu Geopark) อทุยานแหง่นี้ตัง้อยู่

ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื้นที่เป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล การ

เซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่

เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิอันน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิ รูปที่มลีักษณะคลา้ยพระ

เศยีรของราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก ทีใ่ครๆก็รูจั้กในนามของ “หนิเศยีรราชนิ”ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) รา้นเครือ่งส าอางค ์(Cosmetic Shop) ศนูยร์วม

เครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของประเทศไตห้วันมากมายหลายแบรนด ์ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้

เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึได ้  

น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกซอืเฟ่ิน (Shifen Waterfall หรอื ไนเองการา่แหง่ไตห้วนั)
น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วันและเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ
ยอดนยิมในหมูนั่กท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก ตัง้อยูใ่นยา่นผงิซ ี(Pingxi District) เมอืงนวิ
ไทเป (New Taipei City) จุดท่องเทีย่วยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตร์ผงิ
ซ ี(Pingxi Line)อยู่ระหว่างสถานีซอืเฟ่ินและสถานีตา้หัว (Dahua Station) ชือ่ “ซอื
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เฟ่ิน” ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพั้ฒนาพืน้ทีแ่ห่งนี้ ในปัจจุบันสบืเนื่องจากความ
นิยมที่เพิม่มากขึน้ทางรัฐบาลไตห้วันจงึไดเ้ขา้มาควบคุมพื้นที่น ้าตกเพื่อจัดการดูแล
ความเรียบรอ้ย ไฮไลท์ของการท่องเที่ยว ซือ่เฟิน คอืการปล่อยโคมลอย จากสถานี
รถไฟ Shifen ก็สามารถเดนิเล่นทีถ่นนสายเก่าซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทัีง้
รา้นคา้ รา้นอาหารเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขยีนค า
อธษิฐานในกระบอกไมไ้ผก็่มใีหบ้รกิาร อกีหนึง่สถานีทีผู่ค้นนยิมปลอ่ยโคมลอยกระดาษ
กัน ใหท้กุทา่นไดป้ลอ่ยโคมฟร!ี!! (รวมคา่โคมแลว้ 4 ทา่น /1 โคม) 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูเส ีย่วหลงเปา 

   
 

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่มติซุยเอาทเ์ล็ทมอลล ์(Mitsui Outlet Mall ) 

เป็นเอา้ทเ์ล็ทจากญีปุ่่ น ทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน ภายในมหีา้งรา้นและรา้นอาหารกวา่ 200 

แบรนดช์ัน้น า พระเอกของทีน่ี่คงไมพ่น้รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กับอกีหลากหลายแบรนด์

ชัน้น า ตัวอย่างแบรนดท์ีน่่าสนใจ เชน่ Sketchers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New 

balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สว่นใหญ่ ราคาถูกกวา่หา้ง

ในไทย   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั KING PARADISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่6 เมอืงไทเป (เถาหยวน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                  (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั 
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.......... ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย 

สายการบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW 181 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง ** 

 **ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางกลับในวนั จันทร,์พฤหัสบด,ีศกุร ์เวลาบนิคอื 06.20-09.10 

             ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางกลับในวนั อังคาร,พธุ,เสาร,์อาทติย ์เวลาบนิคอื 09.40-12.15** 

........... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับ

ความประทับใจ  

 

   
 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋

รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลา

บนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ 

โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

กรณีไม่

ใชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

ราคา

ทา่นละ 

05 - 10 เมษายน 2561 17,998 17,998 17,998 5,500 10,900 

 

** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,200 NTD เหรยีญดอลลา่ไตห่วนั (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,300 

บาท) / ทรปิ / ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ)่ ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 

2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท ** (ไมม่ที ี่

น ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคจ์ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศไตห้วนั 

ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 30 วนั ตอ่คร ัง้ ** 

  

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณี

ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จาก

ราคาทวัร ์อกีทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  
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** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 

คร ู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่

สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่ท าราคาใหมท่กุคร ัง้ ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว

เทา่น ัน้ ** 
 

** ประกาศจากสายการบนิ Nok Scoot กรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศไตห้วนั โดยสาย

การบนิ Nok Scoot แลว้ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไตห้วนั ท าใหล้กูคา้ตอ้ง

ถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋ขากลบั 

รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

ท ัง้หมดนีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุ

กรณี อกีท ัง้ ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศไตห้วนัเรยีกเก็บเพิม่ และ ลกูคา้

ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไตห้วนัและสายการบนิดว้ย ซึง่เป็น

ระบบการท างาน โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบ ุชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการ  Upgrade เป็น Business Class กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิหักคา่ตั๋วชัน้ Economy Class ตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและ

ความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ ่ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท 

กับ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั เท่านัน้ และ สัมภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 
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กโิลกรมั เท่านัน้ กรณีน ้าหนักเกนิกวา่สายการบนิก าหนด อาจจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ตามจรงิ

ทีเ่กดิขึน้ ทัง้นีอ้ยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเทา่นัน้  

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ 

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,200 NTD เหรยีญดอลลา่หไ์ตห้วนั (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 

1,300 บาท) / ทรปิ / ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ่) ยกเวน้

เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  

- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

- ฤดูหนาวใน ประเทศไตห้วนั มขีอ้ควรระวงั สถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิ

ประมาณ 1 ช.ม. เดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิาร

ของรถบัสน าเที่ยวไตห้วัน ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 

ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 

เดอืน ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับ

ประทับตราทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น

ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของ

เลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจ

คนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ

สภาพหนังสอืเดนิทางของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการ

กงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ 

และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอื

เดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกตั๋วเครือ่งบนิ จะ

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตั๋วเครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) 

ราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ เงือ่นไขดังนี ้

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของ 

     คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ **กรณีพเีรยีดทีต่ดิวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิการ     
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     เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของ

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

3. ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทั้งหมด

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการ

เตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ 

การจองทีพั่กฯลฯ 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป 

- กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่าย

การบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกัน 

ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรียกเงนิคืนไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตาม

ระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อาจอยูค่นละ

ชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การ

นัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไมว่า่

จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษัิท) โดย

ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง 

สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของ

การบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 
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- หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับ

ทา่น ในกรณีดังนี ้

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี

ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, 

การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจาก

ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ี่ท่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้

แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง 

Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ 

และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึ

วนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ ที ่1 ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วนั 

ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ ช าระเงนิในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทัินที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นจะตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

 กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รออยู่ 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี

เงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุือ่ผู ้

จอง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื 

ไลน ์ทีท่า่นสะดวก 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย 

และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชือ่พรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ี่
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สะดวกใหต้ดิต่อกรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู ้

เดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบต่อค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเก ีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 

25 กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บ

เพิม่ กรณีทีก่ระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่

เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร 

(9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม 

ไม่สามารถน าของเพลง และ ของมคีนขึน้บนเครื่องได ้กรณีที่ท่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย 

จ าเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพือ่โหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง หากไปถงึดา่นตรวจสมัภาระและยังอยูใ่น

กระเป๋าถอืขึน้บนเครือ่งบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วตัถนัุน้ๆ  

➢ เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อปุกรณ์ทีม่แีบตเตอรีท่กุชนดิ กรมการขนสง่ทาง

อากาศระหวา่งประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกีย่วกับการน า

แบตเตอรีข่ ึน้บนเครือ่งบนิ หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจดุงันี ้

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 10 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้มร่ะบจุ านวนชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า ตัง้แต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 

Wh.) สามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไม่

อนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี

➢ กรณีที่ตอ้งมีการเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระใน

สว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 
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➢ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 


