
XW-T31 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว่ อาหลซีนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

 

 XW-T31 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว่ อาหลซีนั 
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

ผูห่ล ี ่ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋  วดัเหวนิหวู ่ ไทจง  
หมูบ่า้นสายรุง้ ไทเป เหยห่ล ิว่ อทุยานหลิว๋ หมูบ่า้นจ ิว๋เฟ่ิน ตกึไทเป101  

อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ 
อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิง3ตลาดดงั ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  ซือ่หลนิไนท์

มารเ์ก็ต  ตลาดซเีหมนิตงิ  

 พกัโรงแรม ไทเป 2 คนื ไทจง1คนื เจีย๊อี ้1คนื   
 

เมนเูลศิ >บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั ปลาประธานาธบิด ีเสีย่วหลง
เปา  

ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่  

    เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งแบบB777-
200  

ลําใหญ ่415 ทีน่ ัง่ นํา้หนกักระเป๋า 20 KG 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เถาหยวน  หนานโถว  ผูห่ลี ่  ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋  วดัเห
วนิหวู ่หมูบ่า้นสายรุง้  ชมิชา  ไทจง  ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

3  
ไทจง  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ อาหลีซ่นั   ป่าสนพนัปี  เจีย๊อ ี ้               

4  
เจีย๊อ ี ้  ไทเป   ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้)  อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ                       

5  
ไทเป   หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน   อทุยานเหยห่ลิว่  ดวิต ีฟ้ร ี   Germanium  ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

6  
ทา่อากาศยานเถาหยวน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

13 - 18 Sep 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 6,500 

27 Sep - 02 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

04 - 09 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

11 - 16 Oct 2018  20,888  20,888 20,888 5,000 6,500 

18 - 23 Oct 2018  20,888  20,888 20,888 5,000 6,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6 

เคานเ์ตอร ์6-7 สายการบนิ NOK SCOOT(XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เถาหยวน  หนานโถว  ผูห่ลี ่  ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา วดัพระถงัซมั
จ ัง๋  วดัเหวนิหวู ่หมูบ่า้นสายรุง้  ชมิชา  ไทจง  ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษปลาประธานาธบิด ี

 เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เทีย่วบนิที ่XW182  
00.20 น-05.10น.>สําหรบักรุ๊ปเดนิทางเช็คอนิ วนัจนัทร,์พธุ,พฤหสับด,ีศกุร ์
02.15 น-07.05น.>สําหรบักรุ๊ปเดนิทางเช็คอนิ วนัองัคาร, พธุ, เสาร ์, อาทติย ์

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง** 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กี
คร ัง้** 

บา่ย  นําทา่นนมัสการศาล เจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภูมปัิญญาและเทพเจา้
แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วัน  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้ จนสมควรแกเ่ลา นําทา่นไป แวะชมิชาอู่หลงทอ้งถิน่ รสชาตดิ ีได ้

เวลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก  ของเกาะไตห้วันเป็นเมอืงใหญอ่ันดับที่
3 ของมณฑลไตห้วันปัจจุบนัเป็นศูนยว์ัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบนัอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเทา่นัน้

ขณะเดยีวกนัยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัด
เป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืว่าเป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุ
ในไตห้วัน ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศัน์สองขา้งทางทีส่วยงาม นําทา่นแวะชม โรงงานเห็ดหลนิจอื จากนัน้
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี เหล่าทหาร

พรรคกก๊มนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไคเช็ค ปัจจุบนัรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษา
อนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตั๋ง บา้นแต่ละหลัง
จะถกูแต่งแตม้ ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พืน้

ถนนทางเดนิก็ถกูแต่งแตม้สสีนัและตัวการต์ูนไปทัว่ทัง้หมู่บา้น 



07.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนไตห้วนั  ไตห้วันเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เทา่ตัง้อยู่หา่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะ
นอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหนานโถว (บรกิารอาหารวา่ง) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืง

อุตสาหกรรมและเมอืงทา่เรอืทีสํ่าคัญของไตห้วันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าน่าอยู่ทีส่ดุใน
ไตห้วัน เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่อีากาศบรสิทุธิจ์ากการทีม่ภีูเขาสงูลอ้มรอบแปดทศิ นอกจากอากาศดแีลว้ยังเป็น
แหล่งน้ําแร่ทีด่ทีีส่ดุของไตห้วัน นําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขา

สลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีศันียภาพของน้ําและภูเขาทีส่วยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอื
เขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะ
ภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่น ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอัน

ไพเราะว่าสรุยิันจันทรา  นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถงัซมัจ๋ัง ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปี 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนําทา่นไปชมและชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน

จําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้หาสนิคา้ต่างๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม City Suites Hotel Taichung หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษปลาประธานาธบิด ี

บา่ย  นําทา่นนมัสการศาล เจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภูมปัิญญาและเทพเจา้
แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วัน  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้ จนสมควรแกเ่ลา นําทา่นไป แวะชมิชาอู่หลงทอ้งถิน่ รสชาตดิ ีได ้

เวลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก  ของเกาะไตห้วันเป็นเมอืงใหญอ่ันดับที่
3 ของมณฑลไตห้วันปัจจุบนัเป็นศูนยว์ัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบนัอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเทา่นัน้

ขณะเดยีวกนัยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัด
เป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืว่าเป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุ
ในไตห้วัน ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศัน์สองขา้งทางทีส่วยงาม นําทา่นแวะชม โรงงานเห็ดหลนิจอื จากนัน้

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี เหล่าทหาร
พรรคกก๊มนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไคเช็ค ปัจจุบนัรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษา
อนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตั๋ง บา้นแต่ละหลัง
จะถกูแต่งแตม้ ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พืน้

ถนนทางเดนิก็ถกูแต่งแตม้สสีนัและตัวการต์ูนไปทัว่ทัง้หมู่บา้น 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนําทา่นไปชมและชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน

จําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้หาสนิคา้ต่างๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม City Suites Hotel Taichung หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

  

 

วนัที ่3 
ไทจง  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ อาหลีซ่นั   ป่าสนพนัปี  เจีย๊อ ี ้               

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีนั (อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยู่ที่
เมอืงเจยีอี ้(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมาเยอืนทีน่ี่คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทาง

ธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ซึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของ
ไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และ



เดอืน 4เทา่นัน้  นําทา่นเดนิชมดืม่ดํ่ากบัธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะได ้
สมัผสักบัตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอุทยานทียั่งมคีวามสมบรูณ์
อยู่มาก  ภายในอุทยานยังม ีทะเลสาบสองพีน่อ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่
นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกนัอยู่ทีท่ะเลสาบแหง่นี้ พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลาย

นานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวน
สนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายุมากกว่ารอ้ย
ปี  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจี๊ ยอี ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจีย๊อ ี ้ ระหว่างทางนําทา่นแวะชม พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิชมความสวยงามของไม ้
สลักรูป เจา้แมก่วนอมิ พระสงักจัจายน ์กบัเหล่าเทพ และสตัวใ์นตํานานต่างๆ ของจนี ซึง่ลว้นบง่บอกความ

ปราณีตบรรจงจาก ความสามารถเชงิชา่งฝีมอืแกะสลักของชาวไตห้วัน ความงดงามทีทํ่าใหง้านศลิป์นับรอ้ยใน
พพิธิภัณฑไ์ตห้วันฮโินกริาคาสงูเกนิ 10 ลา้น ดว้ยคุณสมบตัพิเิศษของไมไ้ขวมู้่ในตระกลูฮโินก ิทีใ่หท้ัง้ลวดลาย
และความทนทานเกนิกว่าไมท้ัว่ไปและใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีแ่ปรรูปจากไมห้อมไมห้อมฮโินก ิ จนสมควรแก่

เวลานําทา่นเดนิทางสูอ่าหลซีนั 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษชาบูไตห้วนั 

: เขา้สูท่ ีพ่กั De rěve Express Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทาง บรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีนั (อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยู่ที่

เมอืงเจยีอี ้(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมาเยอืนทีน่ี่คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทาง
ธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ซึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของ
ไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และ
เดอืน 4เทา่นัน้  นําทา่นเดนิชมดืม่ดํ่ากบัธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะได ้

สมัผสักบัตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอุทยานทียั่งมคีวามสมบรูณ์
อยู่มาก  ภายในอุทยานยังม ีทะเลสาบสองพีน่อ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่
นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกนัอยู่ทีท่ะเลสาบแหง่นี้ พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลาย

นานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวน
สนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายุมากกว่ารอ้ย
ปี  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจี๊ ยอี ้

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษชาบูไตห้วนั 

: เขา้สูท่ ีพ่กั De rěve Express Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง: 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทาง บรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 เจีย๊อ ี ้  ไทเป   ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้)  อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  ชอ้ปป้ิงซเีหมิ

นตงิ                       

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไม่รวมชัน้ 89 ค่าขึน้ชมววิทา่นละ 600NT) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร 

สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจุีดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญห่นัก
กว่า 900 ตัน ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแหง่ใหม่ ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและ

ชาวต่างชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณนี้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ 
จากนัน้นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบ
ทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ตัง้แต่สมัยทียั่งเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่

ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะมี
ขึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามส
แควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาท ิ

ONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ัง ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆ เชน่, NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE 
แต่ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืว่าถกูทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาใน 
การชอ้ปป้ิงอย่างคุม้ค่า 
(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  จนสมควรแกเ่วลา 



: นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  The Metro Hotel Taipei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่น พัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน 

ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก เดนิทางถงึ ใหท้า่นไดแ้วะชมิ
และเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้

ชือ่ของไตห้วัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไม่รวมชัน้ 89 ค่าขึน้ชมววิทา่นละ 600NT) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร 

สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจุีดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญห่นัก
กว่า 900 ตัน ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแหง่ใหม่ ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและ

ชาวต่างชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณนี้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ 
จากนัน้นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบ
ทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ตัง้แต่สมัยทียั่งเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่

ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะมี
ขึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามส
แควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาท ิ

ONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ัง ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆ เชน่, NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE 
แต่ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืว่าถกูทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาใน 
การชอ้ปป้ิงอย่างคุม้ค่า 
(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  จนสมควรแกเ่วลา 

: นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  The Metro Hotel Taipei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่น พัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 
ไทเป   หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน   อทุยานเหยห่ลิว่  ดวิต ีฟ้ร ี   Germanium  ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห่ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจากการกดักร่อนของน้ําและลม
ทะเลประกอบกบัการเคลือ่นตัวของแผน่เปลอืกโลก  ทําใหเ้กดิโขดหนิและชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ  เชน่ หนิ

เศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก 
จากนัน้นําทา่นเดนิทาง สู ่ไทเป นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศู่นย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกใน

ร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร่้างกายสดชืน่ลดอาการปวด  นําทา่นสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ และอาหารทาน
เล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น้ํามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง )       

  

: นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  The Metro Hotel Taipei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้แหง่

ราชวงศช์อง จงึมนัีกขุดทองจํานวนมากพากนัมาขุดทองทีน่ี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําใหจํ้านวนแร่



ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจํา จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ิน
เป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์ “เปยฉงิเฉงิชือ่” และ “อู๋เหยยีนเตอะซนัซวิ” ทศันียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉาก
ภาพยนตรไ์ดด้งึดูดนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี่ นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการ

จับจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบีวัลอยเผอืกทีโ่ด่งดังทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไม่
เหมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว๋เฟ่ิน  (ขึน้เทีย่วจิว่เฟ่ินถา้ตรงเสาร–์อาทติย ์ตอ้ง

เปลีย่นไปขึน้รถประจําทาง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห่ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจากการกดักร่อนของน้ําและลม

ทะเลประกอบกบัการเคลือ่นตัวของแผน่เปลอืกโลก  ทําใหเ้กดิโขดหนิและชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ  เชน่ หนิ
เศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก 
จากนัน้นําทา่นเดนิทาง สู ่ไทเป นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศู่นย ์GERMANIUM 

POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกใน
ร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร่้างกายสดชืน่ลดอาการปวด  นําทา่นสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ และอาหารทาน

เล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น้ํามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง )       

  

: นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  The Metro Hotel Taipei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 
ทา่อากาศยานเถาหยวน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เทีย่วบนิที ่XW181  
06.20 น.-09.20น. >สําหรบักรุ๊ปเดนิทางเช็คอนิกลบั วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,ศกุร ์

09.40 น.-12.15น. >สําหรบักรุ๊ปเดนิทางเช็คอนิกลบั วนัองัคาร, พธุ,เสาร,์อาทติย ์
(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง** 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กี
คร ัง้** 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่ง 

09.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

  

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เทีย่วบนิที ่XW181  

06.20 น.-09.20น. >สําหรบักรุ๊ปเดนิทางเช็คอนิกลบั วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,ศกุร ์
09.40 น.-12.15น. >สําหรบักรุ๊ปเดนิทางเช็คอนิกลบั วนัองัคาร, พธุ,เสาร,์อาทติย ์
(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง** 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กี

คร ัง้** 

09.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

  

หมายเหต ุ



หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็น
ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง 
กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิ

รวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความ
ควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็น
หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดชํ้าระ
ใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม
รายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน) 

ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น   

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัหรอืภาษใีดๆจากสายการบนิ* หมายเหตุ
สําคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เม ือ่ชําระเงนิคา่จองทวัร ์ คา่ทวัร ์มสิามารถเปลีย่นแปลง วนั

เดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจํา คา่ทวัรไ์ดทุ้กกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมา
จากตา่งจงัหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นทีท่ําการจองต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษิทัฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 

7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นท ัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีร้บัเฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเม ือ่เดนิทางแลว้ไมไ่ปตามทวัร ์วนัใดวนัหนึง่หรอืทุกวนั เก็บเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

  

อตัราคา่บรกิารรวม ค่าตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  4 คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์

(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก ์ค่าน้ําหนัก
กระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.  คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
เจ็บไข(้กรณีตอ้งการซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ ตดิต่อบรษัิท) รวมค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่และค่าภาษีน้ํามันของสายการบนิตามรายการ 

*ค่าบรกิารนี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้, 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งด ืม่ทีส่ ัง่เพ ิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนงัสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นกัเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.ตอ่1ทา่น) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 

คา่ภาษกีารบรกิาร 3%ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%,คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800฿/ทา่นคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 
1,400NT (1,700บาท) สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เขา้ไตห้วนั
หากสถานทูตมกีารเรยีกเก็บภายหลงั** 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ (การไม่
ชําระเงนิค่ามัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํา่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั และมหีนา้ว่าง
อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม เพือ่ประทบัตราเขา้เมอืง **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์

หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอด
คงเหลอื 

กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ(Official Passport)ตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื 

ค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหต ุกรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทัฯ และเม ือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ 
และอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจั้ด หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํา
รา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืว่าผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิ์



และจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดชํ้าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากค่าใชจ่้ายทีท่า่นไดจ่้ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบยนืยัน
การใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดชํ้าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่ละแหง่แบบชําระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกลู่กคา้ แต่จะ

ไม่คนืเงนิใหสํ้าหรับค่าบรกิารนัน้ ๆ 
7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าทา่นได ้

เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท 
ประกนัทัว่ไป)  
8) มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
9) ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 


