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TPE01 TAIWAN ปงัสเ์วย้เหย้ 5 วนั 4 คนื  
 สายการบนิ THAI AIRWAY (TG) 
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TG 634   BKK (กรงุเทพ) – TPE (ไทเป) 07.10 – 11.50 

TG 635   TPE (ไทเป) – BKK (กรงุเทพ) 20.05 - 22.50 

บนิดว้ยสายการบนิไทย(TG):ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ –  วดัจงไถฉานซือ่ - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัเหวนิวู ่– 

เจยีอี ้                                                                                                               (-/L/D) 

04.00   คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู3  

แถว D สายการบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออก

เดนิทาง  

07.10    ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAY

เทีย่วบนิที ่TG634  *บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ3ชัว่โมง40นาท ี*  

11.50    เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั  

** ตามเวลาทอ้งถิน่เวลาที่ประเทศไตห้วัน จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  

 

 

 

 

 

 

 

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

กลางวนั บรกิารทกุทา่นดว้ย ชานมและแซนวชิ 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัจงไถฉานชือ่ (Chung Tai Chan Monastery) วัดนี้ไดรั้บการกลา่วขาน

วา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาตกิัน และวัดมหายานทีธ่เิบต อกี

ทัง้ยังเป็นวดัทีม่กีารออกแบบใหทั้นสมัยทีส่ดุในประเทศไตห้วนั มรีปูทรงคลา้ยคนกําลังน่ังสมาธ ิ(ฝึก
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วปัิสสนากรรมฐาน) มคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee (李祖原) เป็นวศิวกรคน

เดยีวกับผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 โดยใชห้นิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแกร่ง เริม่กอ่สรา้งในปี 

ค.ศ.1990 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2001 จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนกิชนและเหลา่บรรดาลกู

ศษิยท์่านพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋นับแสนๆคน ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ. 1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่ง

รนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว แผน่ดนิแยก แตว่ัดจงไถฉานซือ่กลับไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่เป็นการสรา้งความ

ศรัทธาใหก้ับผูค้นในไตห้วนัอยา่งมาก ผูก้อ่ตัง้คอืทา่นพระอาจารยเ์หวย่เจวีย๋ เจา้อาวาสวัดจงไถฉาน

ซือ่ ซึง่ท่านพระอาจารยม์ีชือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิิกายเซนหรือฌานสมาธทิี่สบืทอดมาจาก

ปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี  นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่ขึน้เรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั - จนัทรา 

(Sun Moon Lake) เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึง่เป็นทะเลแหง่นี้ เป็นทะเลสาบ

น้ําจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน เสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งนี้จะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย์ ครึง่ล่าง

เหมือนพระจันทร์เสีย้วที่กําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ที่ดีมมีังกรลอ้มรอบ พื้นที่

บรเิวณนี้ถอืว่า เป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ที่สดุของไตห้วัน ใกลก้ันจะเป็น วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

(Xuanguang Temple) เพือ่นมัสการพระทนต ์(ฟัน) ของพระพุทธเจา้ ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพู

ทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ยท่านจะไดถ้่ายรูปกับมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบ

สรุยิันจันทรา  นําท่านสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) หรอืทีนั่กท่องเทีย่วไทยเรยีกวา่ วัดกวน

อ ูนัน้ตัง้อยูบ่รเิวณระหวา่งเขา จุดพักชมววิ วัดนี้ตัง้อยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบ ตรงจุดของ Sun วัด

เหวนิหวูน่ี้ ข ึน้ชือ่ในเรืองของการขอพรใหอ้ายุยนืยาว โดยผูท้ีข่อพรตอ้งนํากระดิง่ประจําปีนักษัตร

ของตนซึง่สามารถหาซือ้ไดท้ีว่ดั นําไปใหเ้จา้หนา้ทีนํ่าไปเวยีนรอบกระถางธปู 3 รอบ เจา้ของกระดิง่

ตอ้งเขยีนชือ่และคําขอพรลงไปทีก่ระดิง่ จากนัน้นําไปแขวนทีข่ัน้บันไดสวรรค ์ทีม่ทัีง้หมด 366 ขัน้ 

โดยตอ้งเริม่เดนิจากรมิตลิง่จนขึน้ไปบนวดั แตล่ะขัน้จะแทนวนัในหนึง่ปี เจา้ของกระดิง่ตอ้งนํากระดิง่

ข ึน้ไปบนยอดสงูสดุของบันไดวัดเพือ่สั่นกระดิง่กอ่นนํามาแขวนไวท้ีข่ัน้บันไดทีต่รงกับวันเกดิตัวเอง 

ถอืเป็นเสร็จพธิ ี

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง  

 หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้ เพือ่พักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลี

ซานในวนัรุง่ข ึน้ 

ทีพ่กั  CHIAYIKING  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่2 
 อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – รา้นชาไตห้วนั - เมอืงไทจง – ฟงเจีย่ไนทม์าเกท – โรงแรม                

                                                                                                                           (B/L/D)                                                                                        

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Park) ของขวัญจาก

ธรรมชาตทิี่ไดม้อบใหก้ับประเทศไตห้วัน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีง 

สลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม (ชว่งประมาณเดอืนกุมภาพันธ ์- เมษายน ของทุกปี โดยสว่น

ใหญ่ เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระ จะกําลังเบ่งบาน ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ เป็น

สําคัญ) นําท่านชมจุดท่องเทีย่วสําคัญต่างๆภายในอุทยานแห่งชาตอิาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานที่มี

ความสวยงาม และมีชือ่เสยีงที่สุดของไตห้วันอุทยานแห่งชาตอิาลีซาน เป็นอุทยานที่มีความ

สวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศไตห้วัน ใหท้่านเดนิ

ชม และดืม่ดํา่กับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีาน โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้

สน สงูชัน อายกุวา่ 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่ง 

ฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4 ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอกซากรุะทีจ่ะบานสะพร่ังพรอ้ม กับ

พรรณไมอ้กีนานาชนดิ จากนัน้นําท่าน น่ังรถไฟโบราณ ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านกลับลงสูส่ถานี

รถบัส  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง  

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นชาไตห้วนั (Tea Shop) ศนูยร์วมชาชัน้นําของประเทศใตห้วัน อยา่งทีทุ่ก

ท่านทราบกันด ีประเทศใตห้วันเป็นประเทศทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของชา ชาด ีชาอร่อย ชาหอม ได ้

คณุภาพ ทีส่ดุในโลก ชาทีท่างรา้นปลูกบนภูเขาอาลซีาน มสีรรพคุณชว่ยสลายไขมัน ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ชาคณุภาพเพือ่เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง (Taichung) ตอ่มานําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดฝงเจีย่ ไนท ์มารเ์ก็ต 

(Fengchia Night Market) ตลาดกลางคนืทีเ่ป็นที่นิยมที่สุดของเมอืงไถจง มสีนิคา้

หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นแบรนดเ์นมระดับกลาง รา้นเครือ่งสําอางคจ์ากญีปุ่่ น 

รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้มากมายหลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง และ 

แบรนดจ์ากประเทศอืน่ๆ รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้  ใหท้่านไดเ้ลอืกไดต้ามใจชอบ หากท่านไมใ่ช่

นักชอ้ปป้ิง ก็ไม่ตอ้งกังวล เพราะยังมใีนส่วนของรา้นอาหารต่างๆมากมายใหท้่านไดล้ิม้ลอง ได ้

เวลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.498770310172010.1073741839.422668357782206&type=3
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คํา่         บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมน ูสกุ ีช้าบ ู 

 ทีพ่กั     HOTEL REGAL INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 
เมอืงไทเป – รา้นสรอ้ยสขุภาพ - รา้นพายสปัปะรด  - อนสุรณ์สถานเจยีงไค -  ตกึ ไทเป 101 -   

ยา่นตลาดซเีหมนิตงิ  (พเิศษ !! อาบนํา้แรอ่อนเซ็นภายในโรงแรม)                              (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ไทเปอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ 

มปีระชากรประมาณ 23 ลา้นคน เป็นหนึง่ในประเทศทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรมากทีส่ดุของ

โลก แต่ไตห้วันก็ยังมชีือ่เสยีงดา้นยอดเขาสงูชันและป่าดบิในสภาพทีส่มูรณ์สวยงามดว้ย นําทุก

ท่านเดนิทางสู ่รา้นสรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเนยีม) ทีน่ี่ข ึน้ชือ่ เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที่

ประกอบไปดว้ยแม่เหล็ก แร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่คีณุสมบัตทํิาใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนไดด้ ีเพิม่

ความกระปรีก้ระเปรา่ และผอ่นคลายความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอัญมณีล้ํา

ค่าที่หายากซึง่มีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก ก็สามารถคน้พบไดท้ี่ประเทศไตห้วัน และ ถูกนํามาทําเป็น

ชิน้สว่นในเครือ่งประดับเพือ่ใชเ้สรมิสรา้งดวงชะตา บารม ีตามความเชือ่ จากนัน้พาทุกท่านเลอืก

ซือ้ของฝาก  

นําท่านเดนิทางสู ่ รา้นพายสบัปะรด (Pineapple Pie) ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนยิมของ

ไตห้วัน (ขนม พายสับปะรด, พายเผอืก, ป๊อปคอรน์ชสี, เห็ดทอด ) เป็นตน้ นําท่านเดนิทางสู ่

อนสุรณ์สถานเจยีง ไคเช็ค(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึง่สัญญลักษณ์ของ

ประเทศไตห้วัน และสถานทีท่่องเทีย่วหลักทีต่อ้งมาเยอืน เมือ่มาถงึเมอืงไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

1976 เพือ่เป็นการรําลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมี

หลังคาทรง 8 เหลีย่มสน้ํีาเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัส

เสรภีาพ (Freedom Square) มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่านประธานาธบิด ีโดย

ภายในจะมรีปูปั้นทําจากทองสัมฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปป้ัน

http://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
http://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
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ของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในจะมขีอ้ความ

ปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์

สว่นทีช่ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก ซึง่

จะมภีาพถ่ายต่างๆ ขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัวต่างๆ ไปจนถงึรถยนตร์ส่วนตัว และฉากจําลองการ

ทํางานของท่าน ไปจนถงึเรือ่งราวของการพัฒนาไตห้วันในดา้นตา่งๆใหช้มกันดว้ย ไฮไลทส์ําคัญ

ทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วชมอนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก คอืพธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้

ชั่วโมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น. ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมพีธิเีชญิธงชาตขิ ึน้สูย่อดเสาใน

ตอนเชา้ตรู่และในตอนเย็นดว้ย คอืเวลา 06:00 และ 18:10 น. ในชว่งเดอืนเมษายน - เดอืน

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

หนา้ทีน่ี้จะผลัดเปลีย่นกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึง่จะมสีขีองชดุยูนฟิอรม์ไม่เหมอืนกัน โดยจะทํา

หนา้ทีก่ันครัง้ละ 4 เดอืน อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek) เป็นอดตีผูนํ้าทาง

การเมืองและการทหารของจีนในยุคตน้ศตวรรษที่ 19 ภายใตพ้รรคชาตนิิยมจีน (Chinese 

Nationalist Party) ก๊กมนิตั๋ง(Kuomintang , KMT) แตพ่่ายแพใ้หก้ับประธานเหมาเจ๋อตง (Mao 

Zedong) ในสงครามกลางเมอืงจงึหลบมาอยูท่ีเ่กาะไตห้วนั กอ่ตัง้รัฐบาลใหมแ่ละพัฒนาไตห้วนัจน

กา้วหนา้อยา่งในปัจจบุัน จงึเป็นบคุคลสําคัญอยา่งยิง่ของประเทศไตห้วนั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พเิศษ !! เมน ูพระกระโดดกาํแพง 

นําท่านเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (Taipei 101) เพือ่ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ปัจจุบันถอืวา่เป็นจุด

แลนดม์าร์คสําคัญ ของเมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน หากท่านใดทีม่าเยอืนเมอืงไทเป ประเทศ

ไตห้วันแลว้ ไม่มีรูปคู่กับตกึไทเป 101 ก็เหมือน ท่านยังมายังไม่ถงึประเทศไตห้วันน่ันเอง 

โครงสรา้งของตกึนี้ แสดงถงึความสามารถทางดา้นนวศิวกรรมการก่อสรา้งของประเทศไตห้วัน 

เพราะตกึแหง่นีเ้ป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารม ีลกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 

ตัน ทีเ่ชือ่วา่สามารถถ่วงสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยลดการสั่นสะเทอืน เมือ่เกดิแผน่ดนิไหว และ 

ในอดตียังเคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็ว

ทีส่ดุในโลก (ยังไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ประมาณ 600 NTD)   

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นตลาดซเีหมนิตงิ (Ximending) ถอืวา่เป็นแหลง่ ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุ

ของประเทศไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกับประเทศไทย ก็คอืสยามสแควร์ไตห้วัน หาก

เปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใตก็้คอืตลาดเมยีงดง มีรา้นคา้มากมายหลากหลายแบรนด ์ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยีห่อ้ตา่งๆมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งจุใจ และแน่นอนมรีา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ รา้นขนมทานเลน่ตา่งๆมากมายใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกลิม้รส แนะนํา เมนูชา

นมไขม่กุ น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอื บงิชแูบบเกาหล ีไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเดนิทางเขา้สู่

โรงแรมทีพั่ก 
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมน ูเส ีย่วหลงเปา 

ทีพ่กั NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   พเิศษ !! ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์การอาบนํา้แร ่ออนเซ็น สไตลไ์ตห้วนั !! 

   

 

 

 

วนัที ่4  ฮวัเหลยีน  - อทุยานแหง่ชาตโิทโรโกะ – รา้นหยก                                                (B/L/D) 

  เชา้             บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   จากนัน้เดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงฮัวเหลยีน(โดยน่ังรถไฟไป-กลับ จากกรงุไทเปสูเ่มอืงฮัวเหลยีน) 

คอืมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วนั ตัง้อยูบ่นภเูขาฝ่ังทะเลตะวนัออกของไตห้วนั เป็นจดุเริม่ตน้

ของทางรถไฟสายฮัวเหลยีน – Taitung มณฑลฮัวเหลยีนมชีือ่เสยีงมากในเรือ่ง การทอ่งเทีย่ว  

    กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 

 นําทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตโิทโรโกะ สุดยอด

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีข่ ึน้ชือ่ยอดฮติตดิ 1 ใน 3 ของ

ไตห้วัน ดว้ยทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้น

สวยงามของภูเขาหนิอ่อนอันสูงใหญ่และหนา้ผา้สูงชันที่เกดิ

จากการกัดเซาะของธารน้ํามาเป็นเวลานานกวา่ 200 ลา้นปี ไท่

ลู่เก๋อมพีื้นที่กวา้งครอบคลุมประมาณ 1,200 ตารางกโิลเมตร

ประกอบดว้ย 27 ยอดเขาภายในมทัีง้ถ้ํา, น้ําตก, น้ําพุ, ลําธาร, 

จดุชมววิตา่งๆ และสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์รวมถงึรา้นคา้, รา้นอาหาร, 

รา้นขายของที่ระลึกและหอ้งน้ําสาธารณะไวค้อยใหบ้ริการ 

เพราะฉะนั้นไม่ตอ้งกลัวเหนื่อยหรือลําบากแต่อย่างใดคุณ

สามารถเดนิเล่นได ้ชมนก ชมไมต้ลอดขา้งทางรวมถงึสายน้ํา

เขยีวมรกตของแมน้ํ่าหลีวู่ท่ีต่ัดผา่นกลางหบุเขา และภมูทัิศนภ์เูขาหนิออ่นสดุอลังการทีม่ลีักษณะ

เป็นหบุเขาลกึราว 18 กโิลเมตรถอืเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์ีง่ดงามของเอเชยี เมือ่เหนื่อยก็แวะ

พักทานอาหาร เขา้หอ้งน้ําแลว้ก็กลับมาเดนิเลน่ตอ่ใหอ้ยา่งสะดวกสบาย นอกจากจะเป็นอทุยาน

ทีม่ทัีศนียภาพของหุบเขาและเทอืกเขาสลับซับซอ้น สวยงาม วัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เป็นสิง่ทีด่งึดูดใจนักท่องเที่ยว นอกจากการเดนิชมเสน้ทางธรรมชาตแิละการพักแวะจุดชมววิ

สวยๆ เพือ่ถา่ยรปูแลว้ คณุยังสามารถเขา้ไปเรยีนรูป้ระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของอทุยานแหง่ชาติ

ไทลู่เ่กอ๋ไดท้ี ่Visitor Center เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาไดอ้กีดว้ย  
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 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หนึง่ในของฝากจากไตห้วนั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 

ทีพ่กั    NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

      พเิศษ !! ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์การอาบนํา้แร ่ออนเซ็น สไตลไ์ตห้วนั !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่5 
หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – Mitsui Outlet Park –  สนามบนิเถาหยวน –  

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                       (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Village) ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยัง

หมูบ่า้น ทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรกของประเทศไตห้วนั ทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ 

ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิ ์กวงสวี ้สมัยราชวงศช์งิ มนัีก

ขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่แตใ่นปัจจบุัน ทีห่มูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้น

ทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืง หรอืทีเ่ราเขา้ใจกัน

งา่ยคอื หมูบ่า้นทีผ่ลติสนิคา้ OTOP ของประเทศไตห้วนัน่ันเอง และทีน่ีม่ันมสีภาพภมูปิระเทศที่

สวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว จนไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําฉาก

สําคัญในซรีีส่ช์ ือ่ดังตา่งๆมากมาย  ** หมายเหต ุหากวนัทีเ่ดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกับวนั

เสาร ์และ วนัอาทติย ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นรถ เป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่แทน สําหรับขึน้

และลงเหมอืน คนทอ้งถิน่ ทา่นก็จะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนพืน้เมอืงไตห้วนัทีแ่ทจ้รงิ **  

กลางวนั          บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีซฟีู้ ด  

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ (Yehliu Geopark) อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่น

เหนอืสดุของเกาะไตห้วนั มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน้ํา

ทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิอัน
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น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิ รปูทีม่ลีักษณะคลา้ยพระเศยีรของราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไป

ท่ัวโลก ทีใ่ครๆก็รูจั้กในนามของ “หนิเศยีรราชนิ”ี นําทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) รา้น

เครือ่งสําอางค ์(Cosmetic Shop) ศนูยร์วมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดังของประเทศไตห้วนัมากมาย

หลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึได ้ จากนัน้  

 นําทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่(Mitsui Outlet Mall ) เป็นเอา้ทเ์ล็ทจากญีปุ่่ น ทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในไตห้วนั ภายในมหีา้งรา้นและรา้นอาหารกวา่ 200 แบรนดช์ัน้นํา พระเอกของทีน่ีค่งไมพ่น้

รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กับอกีหลากหลายแบรนดช์ัน้นํา ตัวอยา่งแบรนดท์ีน่่าสนใจ เชน่ 

Sketchers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, 

Issey Miyake สว่นใหญ ่ราคาถกูกวา่หา้งในไทย ไดเ้วลาอันสมควร 

คํา่ อสิระอาหารคํา่เพือ่ใหทุ้กทา่นไดร้บัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั 

20.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย 

สายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 ** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 3ชัว่โมง 45 นาท ี** 

22.50 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับ

ความประทับใจ  

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง * 

อตัราคา่บรกิาร 

  

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กม/ีไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

กรณีไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิราคาทา่น

ละ 
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เดอืน ตลุาคม 

12-16 ตลุาคม 61 29,999 29,999 6,000 15,900 

17-21 ตลุาคม 61 27,999 27,999 6,000 15,900 

27-31 ตลุาคม 61 27,999 27,999 6,000 15,900 

เดอืน พฤศจกิายน 61 

02-06 พฤศจกิายน 61 26,999 26,999 6,000 15,900 

16-20 พฤศจกิายน 61 26,999 26,999 6,000 15,900 

21-25 พฤศจกิายน 61 27,999 27,999 6,000 15,900 

30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 61 27,999 27,999 6,000 15,900 

เดอืน ธนัวาคม 61 

01-05 ธนัวาคม 61 29,999 29,999 6,000 17,900 

02-06 ธนัวาคม 61 29,999 29,999 6,000 17,900 

05-09 ธนัวาคม 61 29,999 29,999 6,000 17,900 

08-12 ธนัวาคม 61 29,999 29,999 6,000 17,900 

20-24 ธนัวาคม 61 27,999 27,999 6,000 15,900 

26-30 ธนัวาคม 61 31,999 31,999 6,500 17,900 

27-31 ธนัวาคม 61 33,999 33,999 7,500 17,900 
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** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรม

เนยีม ทา่นละ 1,100 NTD เหรยีญดอลลา่ไตห้วนั (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,200 บาท) 

/ ทรปิ / ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ)่ ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ 

วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่

บนเครือ่งบนิ) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคา

ทวัร ์อกีทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่

จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถ ิน่จะเป็นผู ้

เก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู 

ธุรกจิขายตรงเครือ่งสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานที่

ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่ทําราคาใหมทุ่กคร ัง้ ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Classรวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิัท กบั 

สายการบิน THAI AIRWAYS  อนุญาตให้ผูเ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื่องบนิได ้
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ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั เท่านัน้ และ สมัภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ใน

โปรแกรม) 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกั

รดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระ

ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้

ขึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
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× ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรม

เนียม ท่านละ 1,100 NTD เหรียญดอลล่าห์ไต้หวนั (หรือเป็นเงินไทย ประมาณ 1,200 บาท) / 

ทริป / ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน (รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่) ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี

สนามบิน ในวนัเชค็อิน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมดัจาํ จาํนวน 

10,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตาม

เวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจอง

เข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พรอ้มระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่าน

สะดวก 

 ส่งรายชื่อสํารองที่นัง่ ผู้เดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ 

ข้อมูลผู้เดนิทางครบถ้วนชดัเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนั
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เดินทางกลบัถึงประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพร้อม

ยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,

ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัท์ที่สะดวกให้ตดิต่อ 

กรณีทีท่่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง ครบถ้วนชดัเจน

มาให้ทางบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้

ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบรกิารร้อยละ 100 ของ

ค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที่ชําระ

แลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระ

มาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องในการ

เตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองที่พกั ฯลฯ 

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว 
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ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ี

ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถาม

กบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การหกัค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตาม

จาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคา

ตัว๋เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ําระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund 

ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการ

บนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการ

บนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทาง

ประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

คนืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบั

ท่านในกรณีดงัน้ี 
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- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

นําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผล

ใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ้นตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หาก

ผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก

เดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันํา

เทีย่วฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลา

ได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ 

วนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทีด่่าน

ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
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 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนที่ท่าน

ไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย

ท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ 

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใด

หน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือ

เดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทาง

ของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบั

แจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมา

ทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่

หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นสําคญั 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบั

พรอ้มกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 
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 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกนั ได้นัง่

ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่

ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัด

หยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วย

สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิัท) โดยทางบรษิัทจะ

คาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบรษิทัได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

ก่อนวนัเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตตุ่างๆ  
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 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก

บิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด

กฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ

ประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของ

นักท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบรษิัทฯ 

อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการ

ไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหี้อง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว 

อาจไมม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  
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 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนั

สุดทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่น้ํีาดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 
 


