
 

 

 

  



วนัทหีนงึ กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ

 
05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 

เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง 
08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 

ทTีG632บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน
กระเป๋าสมัภาระแลว้นัน นําคณะเดนิทางสู ่
มณฑลทใีหญท่สีดุของประเทศไตห้วันและไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ 
ไตห้วัน) 

เทยีง บรกิารอาหารวา่งดว้ยเมนูแซนวชิ และนําผลไม้
 
บา่ย หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี

ธรรมชาตทิีมีชอืเสยีงโด่งดังไปทัวโลกถึง 
แตกตา่งกันไป “จากภเูขาสูท่รีาบ จากทรีาบสูว่วิทะเล
อาลซีานในวนัรุง่ขนึ 

 
คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร
พกัท ี SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่
 

วนัทสีอง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะเดนิทางสูอ่ทุยานฯ อาลซีาน
อันสวยงาม จากนันพาทา่นแวะชมิชาอาลซีาน
ละลายไขมันปลกูบนเขาอาลีซานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล 
ซอืกลับเป็นของฝากจากนันเดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาตอิาลซีาน

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ
  หลังอาหารกลางวันนําท่านชมจดุท่องเทยีวสําคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม 

และมชีอืเสยีงทีสดุของไตห้วัน 
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วันใหท้า่นเดนิชมดมืดํากับธรรมช
ไดส้มัผัสกบักบัตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 

  จากนันนําทา่น นงัรถไฟโบราณ 
 

 (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์
ขนึอยูก่ับสภาพอากาศ

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม

 

สนามบนิสวุรรณภมู)ิ –เจยีอ ี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ 
เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  

สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิ
บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)  

สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขันตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ
กระเป๋าสมัภาระแลว้นัน นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถวโดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็น
มณฑลทใีหญท่สีดุของประเทศไตห้วันและไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (

เมนูแซนวชิ และนําผลไม ้

เมอืงเจยีอ(ีChiayi) เมอืงทถีูกลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล เจยีอเีป็เมอืงทมีแีหล่ง
ธรรมชาตทิีมีชอืเสยีงโด่งดังไปทัวโลกถึง 3 อุทยาน ซงึทัง 3 อุทยานนันมีทัศยนียภาพทโีดดเด่นและสวยงาม

จากภเูขาสูท่รีาบ จากทรีาบสูว่วิทะเล” ใหท้า่นไดพั้กผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาต ิ

ภตัตาคาร 
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อาลซีาน ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่

แวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชา ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ย
ละลายไขมันปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็นของฝากทคีนไทยนิยม

จากนันเดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาตอิาลซีาน 
เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน 

หลังอาหารกลางวันนําท่านชมจดุท่องเทยีวสําคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม 
และมีชอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีานเป็นอทุยานทมีีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก 
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วันใหท้า่นเดนิชมดมืดํากับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีันโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ
ไดส้ัมผัสกบักบัตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์

นงัรถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานีรถบัส 

ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทังนี
ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 

อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250

 THAI AIRWAYSมี

เทยีวบนิ 

 
ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขันตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ

โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็น
Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแม่แห่ง

เมอืงทถีกูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล เจยีอเีป็เมอืงทมีแีหลง่
อุทยานนันมีทัศยนียภาพทีโดดเด่นและสวยงาม

พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาติ

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่
ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ย

และเป็นของฝากทคีนไทยนิยม

หลังอาหารกลางวันนําท่านชมจดุท่องเทยีวสําคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม 
เป็นอทุยานทีมีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก 

าตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีันโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ
ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ 

เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทังนี

250NTD 



 
 

และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง เมอืงทใีหญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทเีป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ 
พกัท ี  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนนัใหท้่านจะไดผ้่อนคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซงึการแช่นําแรเ่ชอืวา่
ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม หมูบ่า้นสายรุง้– รา้นกาแฟ – ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ–ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นสายรุง้หรอื RAINBOW VILLAGEเป็นหมู่บา้นทถีูกวาดลวดลายต่างๆ ดว้ย
สสีันสดๆหลากสมีากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรอืกําแพงของ หมู่บา้น ซงึในลวดลายนันมทีังเป็นตัวหนังสอื รูป
การต์นู หรอืรปูอนืๆทฝีีมอืคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่นีเมอืมองดแูลว้กับมคีวามลงตัว
ใหค้วามสวยงาม โดย เรอืงเหล่าความเป็นมาวา่กันวา่ หมู่บา้นแห่งนีถูกสรา้งเพอืเป็นทอียู่อาศัยของทหารผ่านศกึ  
หรอืผูล้ภียัของพรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนันไม่ไดน่้าอยูใ่นสมัยปัจจบุัน ไดม้กีาร รอืถอน ซงึในระหวา่งที
ไดม้กีารรอืถอนนัน ไดม้นีายทหารเกา่ ชอืวา่ Huang Yung-fu ไดทํ้าการวาดลวดลายต่างๆขนึมา เมอืสถานทนีีมี
นักศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้ีการพูดกันตอ่ไปเรอืยๆ ทําใหส้ถานทีแหง่นีมีชอืเสยีง จนรัฐบาล
ประกาศใหเ้ป็นพนืทอีนุรักษ์ ปัจจบุันจงึหลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวชอืดังของเมอืงไทจง 

 



 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อฟารม์ดอกไมข้นาด 37 ไร ่ ทเีต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิมากกวา่ 
1,000 สายพันธุ ์ เชน่ ดอกลลิล ีดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และทนียีังเป็นฟารม์ดอกไมเ้ดยีวทปีระสบความสําเร็จใน
การปลกูดอกทวิลปิในประเทศไตห้วัน ซงึฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่จะมดีอกไม ้และพันธุไ์มต้า่งๆ สลับหมนุเวยีนกนัใหไ้ด ้
ชมกนัตลอดทังปี 

 



 

**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้พีลบิานในแตล่ะเดอืน ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย ซงึ
ระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลยีนแปลง

 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
หมายหลากหลาย 

บา่ย นําท่านลงเรือสําหรับคณะลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา
เป็นทนียิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจะมจีุดสําคัญทที่องเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 
33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก 
จังทวีดัพระถงัซมัจงัทอัีนเชญิมาจากชมพทูวปี

  
กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน
ขอสงวนสทิธ ิในการคนืเงนิ

 

 

ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้พีลบิานในแตล่ะเดอืน ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย ซงึ
ระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลยีนแปลง** 

ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนู STEAMER FEAST 

ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา(Sun Moon Lake)เป็นสถานทที่องเทยีวอกีจดุหนงึที
เป็นทนียิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจะมจีุดสําคัญทที่องเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมีความยาวถงึ 

กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัม
ทอัีนเชญิมาจากชมพทูวปี 

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ปิดไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือนืใด
การคนืเงนิคา่ลอ่งเรอืทา่นละ 50NTD 

 
ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้พีลบิานในแตล่ะเดอืน ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย ซงึ

STEAMER FEAST ทรีวมเมนูนงึมาก

เป็นสถานทที่องเทยีวอกีจดุหนงึที
เป็นทนียิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจะมจีุดสําคัญทที่องเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมีความยาวถงึ 

นําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัม

ปิดไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือนืใด ทางบรษัิทฯ 



 

แวะพักเหนือย หาของอร่อยกนิ แนะนําไข่ตม้ใบชาสูตร
อามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนงึอยา่งทคีวรคา่แกก่ารไปลมิลอง ดว้ย
สูตรเฉพาะตัวของอาม่า และขันตอนทีพิถีพิถันในทุกขันตอน 
ตังแตก่ารตม้ไขท่อีาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ด
หลนิจอื ทําใหเ้มอืกัดไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมุนไพรพรอ้ม
กับรสเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมๆ
รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทีไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น
เกาะ และมสีาขาทนีทีเีดยีวเทา่นัน
 

คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี  TALMUD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่
 

วนัทสี ี ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ –
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเปเมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน 
อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 
สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนยีม)
การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลื
เครอืงประดับลําคา่ของชาวไตห้วันตังแตโ่บราณ 
ไตห้วันท ีรา้นเหวย่เก๋อภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชอืดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ 
มีรสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทังยังมีพายเผอืก เคก้นําผงึ ของกนิเล่นไม่ว่าเด็กหรือ
ผูใ้หญก่น็ยิมซอือยา่งปอรป์คอรน์ชสี

จากนันนําทา่นไปยัง ตกึไทเป101
5 ของโลกในปัจจบุัน (อันดับในปี 
รา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ 
CHANEL , COACH , GUCCIM

แวะพักเหนือย หาของอร่อยกนิ แนะนําไข่ตม้ใบชาสูตร
ถอืเป็นของกนิอกึหนงึอยา่งทคีวรคา่แกก่ารไปลมิลอง ดว้ย

สูตรเฉพาะตัวของอาม่า และขันตอนทีพิถีพิถันในทุกขันตอน 
ตังแตก่ารตม้ไขท่อีาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ด
หลนิจอื ทําใหเ้มอืกัดไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมุนไพรพรอ้ม
กับรสเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กันและอร่อยสุด 
รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทไีดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น
เกาะ และมสีาขาทนีีทเีดยีวเทา่นัน 

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

– รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101 พรอ้มทานอาหารกลางวนับนชนั 
 ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

หอ้งอาหารของโรงแรม 
เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน
)ทเีป็นเครอืงประดับเพือสขุภาพ มีทังแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคณุสมบัตใิน

การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครอืงประดับลําคา่ของชาวไตห้วันตงัแตโ่บราณ ...นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด

ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชอืดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ 
ของแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทังยังมีพายเผอืก เคก้นําผงึ ของกนิเล่นไม่ว่าเด็กหรือ

ผูใ้หญก่น็ยิมซอือยา่งปอรป์คอรน์ชสี 

101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีคีวามสงูเป็นอันดับ 
อันดับในปี 2016) ซงึมีความสงูถงึ 508 เมตร ซงึดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทรีวบรวม

รา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , 
CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, 

 

พรอ้มทานอาหารกลางวนับนชนั 86– 

เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทังการศกึษา การคา้ 
ลา้นคนพาทา่นแวะชมศนูย ์

ทเีป็นเครอืงประดับเพือสขุภาพ มีทังแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคณุสมบัตใิน
อดในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 

ขนมพายสบัปะรดขนมยอดนยิมของ
ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชอืดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ 

ของแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทังยังมีพายเผอืก เคก้นําผงึ ของกนิเล่นไม่ว่าเด็กหรือ

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีคีวามสงูเป็นอันดับ 
เมตร ซงึดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทรีวบรวม

BURBERRY  ,CALVINKLEIN , 
,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  

 

 
 
  นําท่านขนึลฟิทค์วามเร็วสงู สู่ชัน 86 ทตีังของรา้นอาหาร DING XIAN 101 ใหท้่านไดอ้มิอร่อยกับอาหาร

กลางวันมอืสดุพเิศษและรับชมววิเมอืงไทเปจากมมุสงูไปพรอ้มๆกนั 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารชนั 86 บน ตกึไทเป 101 

บา่ย จากนันนําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึ
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 
แสนตารางเมตร  

 



ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถานโดยภายใน
จะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธิ
ทหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา
ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์
จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึ
ภาพถา่ย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีหง่นคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีกุๆตน้ชวัโมง 
ตงัแตเ่วลา 10:00-16:00 ขอ

  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต
กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชนัททัีนสมัยของวัยรุน่ในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั 
เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์
รนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทังสนิคา้มแีบรนดข์องทนียีังถือไดว้่ามรีาคาทถีกูเหมาะสําหรับ
นักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกนัอยา่งจุใจ

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนงึอยา่งของไ
เหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทกีนิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 
มันเขา้กนัดอียา่งลงตัว  

 
คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี  Funsin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่
 

วนัทหีา้ ถนน LOVE LANE – สะพานคูร่กั 
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
 

หลังจากนันพาทุกท่านชม สะพานแห่งความรกั
เหนือระดับนําทะเลตรงปากแม่นํา ถือเป็นจดุทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง ซงึสะพานแหง่ความรักนีมีลักษณะเป็นสะพาน
โคง้สขีาวและเสาสงูทโียงสายเคเบลิคลา้ยกับเรอืใบทกํีาลังกางใบ และมีการประดับไฟทขีอบสะพานทุกๆยามคํา
คนืเพอืความสวยงามและสามารถเปลยีนสี

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถานโดยภายใน
จะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่นงัขนาดใหญท่มีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมี

นายตลอดเวลาและทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัลา่งของอนสุรณ์สถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึ
ภาพถา่ย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีหง่นคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีกุๆตน้ชวัโมง 

ของทกุวนั 

ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ตตังอยูใ่นเมอืงไทเป ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น
กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชนัททัีนสมัยของวัยรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั 
เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของกฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอั้พเดทแฟชนัเรอืยๆ ไมว่า่จะเป็นของทมีแีบ
รนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทังสนิคา้มแีบรนดข์องทนียีังถอืไดว้า่มรีาคาทถีกูเหมาะสําหรับ
นักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกนัอยา่งจุใจ 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนึงอยา่งของไตห้วัน ถงึจะมกีลนิ
เหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทกีนิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสยีวหลงเปา 
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

สะพานคูร่กั – วดัเทยีนหยวน– รา้นคอสเมตกิ– Mitsui Outlet Park 

หอ้งอาหารของโรงแรม 

สะพานแห่งความรกั หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE
เหนือระดับนําทะเลตรงปากแม่นํา ถือเป็นจดุทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง ซงึสะพานแหง่ความรักนีมีลักษณะเป็นสะพาน
โคง้สขีาวและเสาสงูทโียงสายเคเบลิคลา้ยกับเรอืใบทกํีาลังกางใบ และมกีารประดับไฟทขีอบสะพานทุกๆยามคํา
คนืเพอืความสวยงามและสามารถเปลยีนสสีลับกนัไปไดด้ว้ยซงึจะยงิเพมิบรรยากาศความโรแมนตกิมากยงิขนึไปอกี

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถานโดยภายใน
ในทา่นงัขนาดใหญท่มีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมี

และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
โซนทชีนัลา่งของอนสุรณ์สถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึ
ภาพถา่ย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีหง่นคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีุกๆตน้ชวัโมง 

 

ตังอยูใ่นเมอืงไทเป ทแีห่งนีเปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น
กรงุเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัททัีนสมัยของวัยรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั 

หรอืของกฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอั้พเดทแฟชนัเรอืยๆ ไมว่า่จะเป็นของทมีแีบ

Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ 

TAMSUI LOVER’S BRIDGEเป็นสะพานทอดยาวไป
เหนือระดับนําทะเลตรงปากแม่นํา ถือเป็นจดุทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง ซงึสะพานแหง่ความรักนีมีลักษณะเป็นสะพาน
โคง้สขีาวและเสาสงูทโียงสายเคเบลิคลา้ยกับเรอืใบทีกําลังกางใบ และมกีารประดับไฟทขีอบสะพานทุกๆยามคํา

สลับกนัไปไดด้ว้ยซงึจะยงิเพมิบรรยากาศความโรแมนตกิมากยงิขนึไปอกี 



 
 
จากนันนําทุกทา่นไปยัง ถนนโบราณตนัสุย่ หรอื TAMSUI OLD STREET  เป็นตรอกเล็กๆ ตังอยูใ่กลแ้ม่นํา มี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของอยู่มากมายเหนือ จากนันพาทุกท่านไปยัง วดัเทยีนหยวนซงึถือเป็นวัดทมีีชื
อเสยีงโด่งดังในเรอืงของจุดชมซากรุะบาน ของประเทศไตห้วัน ซงึหากใครไดไ้ปเยอืนยังวัดแห่งนีทุกท่านจะได ้
เห็นของภาพซากรุะทบีานสะพรงัโดยมฉีากหลังเป็นเจดยีห์า้ชนัซงึถอืไดว้า่หาชมไมไ่ดง้า่ยๆ 
ซงึประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์– มนีาคม ของทุกปี ทุกท่านจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรงั
สวยงามไดภ้ายในวดัแหง่น ีแตท่งันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัๆอกีดว้ย 

 



เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟีู้ ด  
บา่ย หลังจากนันนําทา่นแวะรา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop)ทมีเีครอืงสําอางรวมถงึพวกยา / นํามัน / ยานวดทขีนึ

ชอืของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มทีจากนันนําทุกท่านชอ้ปปิงแบบจัดเต็มที Mitsui Outlet 
Park สวรรคข์องนกัชอ้ปทงัหลาย โดยททีุกทา่นสามารถซอืรองเทา้ กระเป๋า หรอือนืๆอกีมากมาย ทเีป็น
แบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิอาท ิONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, 
ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

คํา อสิระอาหารคํา ณ MITSUI OUTLET PARKเพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น 
 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
 

20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG635 
(มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)    

23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
 

 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทตีอ้งออกตวัภายใน เครอืงบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนทําการออกตวัโดยสาร กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั 

เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร 

 
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทงันขีนึอยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง ทงัทกีรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทังสนิ 
และขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั5 วนั 4 คนื THAI AIRWAYS 
ไตห้วนั หนานโถว เจยีอ ีไทจง [เลทสโ์ก สายรุง้ตวัแม]่ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 
เครอืงบนิ 

10 – 14 มกราคม 2563 22,999 22,999 8,500 14,999 

17 – 14 มกราคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 25,999 8,500 17,999 

14 –18กมุภาพนัธ ์2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 22,999 22,999 8,500 14,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 



20 – 24 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

02 – 06 เมษายน 2563 25,999 25,999 8,500 17,999 

09 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

24 – 28 เมษายน 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

02 – 06 พฤษภาคม 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

26 – 30 มถินุายน 2563 22,999 22,999 8,500 14,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 8,900 บาท** 

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

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนยีม, ปะการงัสแีดง ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรือ
หากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น 

**โรงแรมทพัีก และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่ับความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

**การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ
เลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนืองจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวซี่าสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ
พํานักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทาง
สถานฑตูไตห้วนักําหนด 

ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือ รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 



เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ

เจนซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนักท่องเทียวหรอืเอเจนซีตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซี (ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึเพือทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีด ้

จา่ยจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทียวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การสํารองทีนังตัว
เครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทีตอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมีเงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน กรณีทที่านถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอั์นมี
วัตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นนี และ ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบ
เหมาจา่ย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทังหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํา นําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอืนๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทีนักท่องเทียวหรอืเอเจนซ ีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทียวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 



7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทียว ทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

8. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงอัตรา  แลกเปลยีน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ ค่า
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน   

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชนิ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน  ละ 1 ใบเทา่นัน ถา้ สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
1.1 สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดังนี 

2.1 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขนึเครืองบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี
สํารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  

2.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น 

2.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
3. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 

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

 


