
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIWAN 

TAIWAN  สบาย เพลนิ เพลนิ 3 อทุยาน  

ทาโรโกะ อาลซีนั เยห๋ลิว่  6 วนั 4 คนื 

โดย EVA AIR สายการบนิระดบั 5 ดาวของไตห้วนั 

 
 

 

 

 

 

ไฮไลท.์... 3 อทุยานชือ่ดงัของไตห้วนั เทีย่วพรอ้มกนั .... ในราคาสบายกระเป๋า  

1. อลงัการอทุยานภเูขาหนิออ่น  ..  อทุยานทาโรโกะ เมอืงฮวัเหลยีน 

2. ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาลซีนั ...  

3. ชมความงามธรรมชาตขิองทีอ่ทุยานเยห๋ล ิว่ 

4. ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

5. อาบนํา้แรบ่รรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

6. ชมสมบตัลิํา่คา่ทีพ่พิธิภณัฑก์ูก้ง ... ประวตัศิาสตรจ์นียาวนานกวา่ 5,000 ปี 

7. ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม Gloria Outlet , ชอ้ปป้ิงหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  

 



**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,200 เหรยีญดอลลา่ร ์

ไตห้วนั/ทา่น/ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง    เชา้    เทีย่ง เย็น     โรงแรมทีพ่กั  

 1  สนามบนิสวุรรณภมูิ   

2 สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-วดัจงไถฉาน-             ROYAL CHIA YI 

 ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน จันทรา-วดัพระถังซมัจ๋ัง-          HOTEL 

 วดัเหวนิหวู-่เมอืงเจยีอี ้                                                                                          หรอืเทยีบเทา่ 

 

 3 อทุยานอาลซีนั-น่ังรถไฟโบราณอาลซีนั                      EASTERN HOTSPRING 

  เถาหยวน-Gloria Outlet-อาบน้ําแร่                          HOTEL YANGMEI 

                        หรอืเทยีบเทา่ 

 4  เดนิทางไทเป-Germanium Power-ตกึไทเป101              LEA LEA GARDEN  

(ไมร่วมชมววิชัน้89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็                     HOTEL  

วดัหลงซาน-น่ังรถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน-เขา้ทีพั่ก                หรอืเทยีบเทา่ 

 5 อทุยานทาโรโกะ (ผานกนางแอน่ , อโุมงคเ์กา้โคง้)      XIMEN CITIZEN HOTEL 

 น่ังรถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด        หรอืเทยีบเทา่  

 พพิธิภัณฑก์ูก้ง-ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

 

6 หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-อทุยานเยห๋ลิว่-รา้นคอสเมตคิ   

 ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ-สนามบนิเถาหยวน 

 

Day 1     

 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์ R สายการบนิ EVA (BR) รวมน้ําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 

   โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง  

Day 2   

 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – วดัจงไถฉาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา –  

    วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี ้

02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205       

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง ( เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นํา้ผลไม)้ 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั ทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล นําทา่น

นมัสการสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ณ วดัจงไถฉาน  วดัใหญท่างภาคกลางของไตห้วนั วดัแหง่นีเ้ป็นวดัทีก่อ่สรา้งขึน้จากพลงัแรง

ศรัทธาเลือ่มใสของเหลา่ศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีร่่วมกนับรจิาค ร่วมลงแรงลงใจใหก้บัพุทธศาสนา ทัง้ยังเป็น

มหาวทิยาลยัสงฆท์ีม่หีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้ือ่วา่เป็นวดัทีท่นัสมัยทีส่ดุแหง่หนึง่ในไตห้วนั        นํา

ทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน้ําจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนัเสน้ทาง

รอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย์  

ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีกํ่าลงัประกบกนัอยูแ่ละยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนีถ้อืวา่

เป็นจดุรับพลงัมังกรทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของไตห้วนั   นําทา่นน ัง่เรอืยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศ

รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้ จากนัน้นําทา่นสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง  ทีอ่ญัเชญิมาจาก

ชมพูทวปีและยังเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรูปกบัมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยิัน จันทรา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัน้นําทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่  วดัเหวนิหวู ่ เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่

ความซือ่สตัย ์ และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้น

ความรักทีว่ดัหลงซนัไทเป วดันีถ้อืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สาํคญัทีท่า่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา

ทีว่ดันี ้ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไมห่มดแคน่ียั้งมสีงิโตหนิออ่น  2 ตวั ทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่ร์

ไตห้วนัเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูอ่กีดว้ย    นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงเจยีอี ้เมอืงคอ่นไปทางตอนใตข้อง

ไตห้วนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  ROYAL CHIA YI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

 อทุยานอาลซีนั – น ัง่รถไฟโบราณอาลซีนั – เมอืงเถาหยวน – GLORIA OUTET – อาบนํา้แร ่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ อุทยานแหง่ชาตอิาลซีนั  ทีม่คีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลกวา่ 2 ,200 เมตร (ใชเ้วลาน่ังรถขึน้เขา

ประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางทีว่ ิง่ข ึน้เขาสงูไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดช้มววิภเูขาสงูเรยีงรายกนัไตต่วักนัสลบักบักอ้นเมฆ

เป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานอาลซีนั เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงโดง่ดงัมากของ



ไตห้วนั นําทา่นเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลกัษณะทางเดนิขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลบัทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสน

พันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแหง่นีม้อีายมุากกวา่ 100 ปี ทา่นจะถา่ยรูปรอบๆ พรอ้มกบัเดนิชวิกบัอากาศเย็น

สบายสดูโอโซนไดอ้ยา่งเต็มที ่จากนัน้ นําทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาหลีซ่นัทีญ่ีปุ่่ นมกีารสรา้งขึน้ตัง้แต ่

คศ.1912 ในสมัยทียั่งปกครองไตห้วนั เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลําเลยีงไมส้นใหญบ่นเขาอาหลีซ่นัลงมายังพืน้ทีด่า้นลา่ง 

เสน้ทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัที ่13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 ของเอเชยี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  อาหารพืน้เมอืงบนอาลซีนั  

บา่ย นําทา่นสู ่เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวนเพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ ่

มรีา้นคา้ทัง้หมด 285 รา้น สว่นใหญจ่ะเป็นแบรนดท์ีเ่หลา่นักชอ้ปป้ิงรูจั้กกนัอยูแ่ลว้  เชน่ Armani, Coach, Michael 

Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, 

Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ทีถ่กูกวา่ราคาตลาดทัว่ไปกวา่  35% – 70%

เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์งัชัน้นําของโลกสนิคา้แบรนดท์ีค่ณุชืน่ชอบในราคาพเิศษสดุๆ     

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI หรอืเทยีบเทา่ 

** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการอาบนํา้แรแ่บบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั** 

Day 4 

 ไทเป – Germanium Power – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ชมววิช ัน้89) – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค- 

   วดัหลงซาน – น ัง่รถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนั (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี ทา่นแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้

ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตเุจอมาเนีย่ม  ทีม่คีณุสมบตั ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดี

ขึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอญัมณีล้ําคา่ทีห่ายากซึง่มี

อยูไ่มก่ีท่ ีใ่นโลก นําทา่นถา่ยรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจบุนัถอืวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั  หากทา่นมาไตห้วนั

แลว้ไมม่รีูปคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลวา่ ทา่นมายังไมถ่งึไตห้วนั ! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้น

วศิวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแหง่นีต้กึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตนั



ทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว  ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก  แตต่กึ

ไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิ

ชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร TAKAO ...เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  

บา่ย นําทา่นชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็  ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ  3 

ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่าํคญั

คอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมา

ดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีครู่ปภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวตัขิองทา่นทัง้สองแตยั่งมขีา้วของ

เครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งทีจั่ดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรูปพรอ้มฟัง

เรือ่งราวทางประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่เหลา่นี ้และอกีหนึง่สว่นทีส่าํคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปัน้ขนาดใหญข่อง

ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพ

และภักดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ จากนัน้นําทา่นสู ่ วดัหลงซานซือ่  หรอื “วดัมังกรภเูขา” เป็นวดัเกา่แกท่ี่

สรา้งขึน้ในปี  ค.ศ. 1738 ซึง่ถอืไดว้า่เป็นวดัพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไตห้วนัก็วา่ได ้  ภายในวดัแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของ

ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีต   ทา่นจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหลา่เทพเจา้ทีไ่ดส้รา้งไวอ้ยา่งวจิติรงดงาม

โดยชา่งฝีมอืทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั  ในแตล่ะวนัก็จะมพีุทธศาสนกิชนจากทัว่ทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสาย  

           เดนิทางสูเ่มอืงฮวัเหลยีน โดยการน ัง่รถไฟดว่น TRA (Taiwan Railways) 

ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  LEA LEA GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

 อทุยานทาโรโกะ (ผานกนางแอน่, อโุมงคเ์กา้โคง้ ) น ัง่รถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด  

    พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม 

นําทา่นเขา้สู ่อุทยานทาโรโกะ ซึง่เป็นอทุยานทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของอทุยานแหง่ชาตทิัง้หมดของไตห้วนั   ทีม่อีาณา

เขตครอบคลมุพืน้ทีส่ามเมอืง ไดแ้ก ่ฮวัเหลยีน หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนทีต่ดัลดัเลาะคดโคง้ไปมาตามแนว

หนา้ผาและหบุเขาหนิออ่น ทีน่ ีถ่อืวา่เป็นสถานทีเ่ทีย่วทีท่า่นตอ้งมาเห็นดว้ยตวัทา่นเองเพราะหากทา่นดเูพยีงรูป

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  



จากรูปถา่ย ทา่นจะไมเ่ห็นถงึความอลงัการและยิง่ใหญข่องอุทยานทาโรโกะไดเ้ลย ยิง่ทา่นไดช้มววิทีน่ ีแ่บบมุม 

bird eye view 360 องศา ทา่นถงึจะเก็บไดค้รบทกุความรูส้กึของการมาเยอืนอุทยานทาโรโกะ                            

*** หมายเหต ุหากอทุยานปิดเนือ่งจากเกดิภัยธรรมชาต ิ หรอืประเมนิสถานการณ์แลว้ไมป่ลอดภัยทางบรษัิททวัรจ์ะ

เปลีย่นเสน้ทางในการเทีย่วชมอทุยานทาโรโกะ โดยคํานงึถงึความปลอดภัยของทา่นเป็นหลกั ***     

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 

 

 

 

 

บา่ย เดนิทางกลบัสูไ่ทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.)  ถงึไทเปนําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก  ที ่ รา้น

พายสบัปะรด ทีถ่อืวา่เป็นขนมสญัลกัษณ์ของไตห้วนัเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ไดแ้นะนําใหท้า่นซือ้เป็นขนม

ฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตกิูก้ง 

หนึง่ในพพิธิภัณฑอ์นัดบัตน้ๆ ของโลก  เป็นสถานทีร่วบรวมศลิปวตัถโุบราณทีม่คีา่มหาศาล  อายกุวา่ 5,000 ปี จากยคุหนิ

ใหม ่ จนถงึสมัยราชวงศช์งิ ในตอนตน้ศตวรรษ ที ่20 ศลิปวตัถมุคีา่ดงักลา่ว ประกอบดว้ย เครือ่งเคลอืบ เครือ่ง

ทองเหลอืง หยก งานแกะสลกั ภาพวาด และงานเขยีนลายมอื รวมกวา่ 650,000 ชิน้ รูปแบบภายนอกจําลองจาก

พระราชวงั กูก้งของเมอืงปักกิง่ มกีารจัดแสดง ศลิปวตัถุ อยา่งเป็นหมวดหมู่ อาท ิเครือ่งทองเหลอืง เครือ่งเซรามกิ งาน

ศลิป์ และ งานเขยีนลายมอื สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นที่ๆ เราสามารถเรยีนรูค้วามสมัพันธร์ะหวา่งประวตัศิาสตรก์บัศลิปะจนี  

นอกจากนี้ ยังจัดแสดง งานศลิปะร่วมสมัย ทางเขา้ทีท่า่นเขา้สูพ่พิธิภัณฑค์อืความงดงาม     

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั XIMEN CITIZEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 6 

 ไทเป – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – รา้นคอสเมตคิ – ซเีหมนิตงิ – สนามบนิเถาหยวน 

      เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 



 

นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรกของ

ไตห้วนัทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็น แหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัย

ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่  แตใ่นยคุปัจจบุนันีท้ีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของ

พืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกนังา่ยๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วนั

น่ันเองและทีน่ียั่งมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดรั้บคดัเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยทําซรีีย่์

เกาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วนัและการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทัว่โลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทัว่โลกเห็น

ฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรูป

อกีแหง่หนึง่ของไตห้วนั *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถ

เป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การ

น่ังรถเมลข์องไตห้วนั ***    นําทา่นเดนิทางสู่  อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่  อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะ

ไตห้วนั  มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น

รูปร่างลกัษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไป

ทัว่โลก   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... เมนอูาหารทะเลเยห๋ล ิว่ 

 

 

 

 

 

ทา่นแวะชม  รา้นเครือ่งสําอาง  COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสาํอางชือ่ดงัของไตห้วนั  มากมายหลายแบรนด์  ที่

ทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้ใหท้า่นได ้  ชอ้ปป้ิงยา่น  ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิม

ทีส่ดุของไตห้วนัเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลก็ีคอืเมยีง

ดงไตห้วนั ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ 

แตท่ีน่ีไ่มไ่ดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําวา่พลาด

ไมไ่ดก้บัเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซีึง่ตน้ตํารับของเมนูนีอ้ยูท่ ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง      

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วนั  

20.45 น.  อําลากรุงไทเป  เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเทีย่วบนิที ่BR206  

 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

00.10 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 



************************************************************************ 
*โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*  

 
 

BR05 3 อทุยาน 6 DAYS 4 NIGHTS BY BR 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

 **ทวัรโ์ปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก**  

23 – 28 ม.ค. 61 23,911.- 6,500 

   

 

*** ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่  ไมม่รีาคาเด็ก *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 1,000 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

สาํหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง 

 และตอ้งมหีนา้วา่งประทบัตราเขา้ออกเมอืงอยา่งตํา่ 2 หนา้   

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**เนือ่งจากในรายการมรีะบลุงรา้นชอ้ปป้ิง... หากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุป๊ไมร่ว่มลงรา้น...ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500 NTD /ทา่น/รา้น ** 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน  10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้  

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชาํระคา่บรกิาร 

    3.1 มัดจําทีล่ะ 10,000 บาท  

     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา  

  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด   



4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได  ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ี

การคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ  

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ  ทัง้สิน้ 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย  อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่

การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ( โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได  ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ  จะ

คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั ) 

7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8.กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 

วนักอ่นการเดนิทาง  

9.เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้     

**สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้  

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้**  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ ( ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป  ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้ **  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่  16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 3 ลา้นบาท]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่  16 หรอืมากกวา่ 75 ปี    

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

6. คา่ทปิสาํหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  ทา่นละ 1000 เหรยีญดอลลา่ไตห้วนั ตอ่ทา่น/ทรปิ …หัวหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ 

      ของลกูคา้ 

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั สาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนัมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 

บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัทําการ ( สาํหรับพาสปอรต์ไทย [ เลม่สแีดงเลอืด

หม]ู หมายเหต ุตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลกิการขอวซีา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย  ทา่นสามารถเขา้

ไตห้วนัโดยไมต่อ้งขอวซีา่... แตห่ากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ซีา่  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร์) 

2. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป  เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด  ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ( กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2.ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง    

3.หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได  ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ  และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ    กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่

มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา  เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได  ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ  

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั  จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) และหอ้งคู ่( Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ  3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  

2.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต  ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก  ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ , การนัดหยดุ

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ  และ / หรอื สว่นงานที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย  ( โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน  หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต  ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง  รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นื

คา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรติ  ซึง่ร่วม

เดนิทางเป็นสาํคญั 

 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 7. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุไตห้วนั 

 

 


