
 

 

รหสัทวัร ZET1903509 
ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮวัเหลียน  
[เลทสโก ครบสูตรตวัพอ EP.2] 6วัน4คนื (BR) 
หนานโถว – วดัเหวิ่นหวู – ลองเรือทะเลสาบสริุยัน จันทรา –  วดัพระถงัซัมจัง๋ – น่ังกระเชาพา
โนรามา – หมูบานวฒันธรรม 9 ชนเผา – เจียอ้ี – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณชม
ธรรมชาติ – รานชาอูหลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนทมารเกต็   
–   ไทเป – รานพายสับปะรด – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานสรอยสุขภาพ – ถายรูปคูตึกไทเป 
101 (ไมรวมช้ัน 89) – ซีเหมินติง   - น่ังรถไฟสูเมืองฮวัเหลียน – อุทยานแหงชาติทาโรโกะ – ราน
หยก – น่ังรถไฟสูเมอืงไทเป – ซื่อหลินไนทมารเกต็-หมูบานโบราณจิว่เฟم�น – อุทยานแหงชาติเย
หลิ่ว – รานเคร่ืองสาํอาง – Mitsui Outlet Park



 

 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ)  
 
23.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว R ประตู 8  
สายการบิน EVA AIR  

มีเจาหนาทีค่อยตอนรับ และบริการเร่ืองกระเป�าเดินทาง เช็คอินรับบัตรทีน่ั่งบน
เคร่ืองบิน 

 
วันทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู – ลองเรือ

ทะเลสาบสุริยัน จันทรา –  วดัพระถงัซัมจัง๋ – น่ังกระเชาพาโนรามา – หมูบาน
วัฒนธรรม 9 ชนเผา – เจียอ้ี        

02.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที ่
BR206 มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่เคร่ืองระหวางเดินทาง (ใชระยะเวลาบิน 4 
ช่ัวโมง)  

 ** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสาย
การบนิ ดงัน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกบัเจาหนาที่อกีครัง้) ** 

 
06.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาทีป่ระเทศ

ไตหวันเร็ว กวาประเทศไทย  1 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับกระเป�า
สัมภาระ จากน้ัน นําทานเดินทางสูที่พกั ณ เมืองเถาหยวน  

เชา  บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช + ชานมไตหวัน (1) 
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคชปรับอากาศ ซึง่ 
เมืองหนานโถว ถือไดวาเปนมณฑลที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน และไดรับการต้ัง
ช่ือเลนวา Mother Earth of Taiwan (แผนดินแมแหงไตหวัน) นําทานนมัสการสิง่



 

 

ศักด์ิสิทธิ์ที ่วดัเหวินหวู (Wen Wu Temple) หรืออีกหน่ึงช่ือเรียกที่รูจกักันในนาม 
วัดกวนอู เปนวดัทีม่ีช่ือเสียงอีกหน่ึงแหงของไตหวัน ต้ังอยูที่เมืองหนานโถว เปนที่
ประดิษฐานรปูปم�นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจาแหงปญญา) และเทพกวนอ ู(เทพ
เจาแหงความซื่อสัตย) เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวและคนไตหวัน หากใครที่ไดมา
เยือนยังเมอืงหนานโถว จะตองไมพลาดที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วดัแหงน้ี 
นําทุกทานเย่ียมชม ภายในวัดทุกทานจะพบกบั สิงโตหินออน 2 ตัว ตั้งอยูดานหนา
ของวดั มีมูลคามากถึง1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งแสดงใหเห็นถงึพลังของความ
ย่ิงใหญ 

 
และหากทกุทานหันหนามองไปยงัดานหนาของวดั ทุกทานสามารถชมวิวของ
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหวิ่นหวูถือไดวาเปนอีกหนึ่งจุดพิกดัทีส่ามารถ
ชมวิวทะเลสาบไดอยางสวยงาม  



 

 

 
  จากน้ันนําทกุทานไปยังภายในวดัเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สทิธิ์ภายในวดั ซึง่จะแบง
ออกเปน 3 จดุดวยกัน ดังน้ี 

จุดที่หน่ึง : องคเทพเจากวนอู ในทาน่ังบนบัลลงค ชาวจีนและชาวไตหวนัมกันิยม
มาขอพรเกี่ยวกบัเร่ืองของความประสบสําเร็จในหนาทีก่ารงาน กิจการเจริญรุงเรือง 
แคลวคลาดจากภัยอันตราย เปนตน ตรงจุดน้ีคนไตหวันมกันิยมนําหยกตาแมว 
กระเป�า กระเป�าตังค มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เปนการเรียกเงินเรียกทอง 
และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทาน่ังบนบัลลังคคูกับองคเทพ
เจาขงจือ้ ตรงจดุน้ีมกันิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปญญา  

จุดที่สาม : หรือวิหาร ตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจื้อ ตรงจดุน้ีมัก
นิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปญญา 

 
นําทานลงเรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เปน
สถานทีท่องเที่ยวอีกจดุหน่ึงที่เปนที่นิยมของชาวไตหวัน รอบๆ ทะเลสาบแหงนี้จะมี



 

 

จุดสําคัญทีท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงน้ีมคีวามยาวถงึ 33 กิโลเมตร นําทาน
ลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิอง
พระถังซมัจัง๋ที่ วัดพระถังซัมจ๋ัง ทีอั่นเชิญมาจากชมพทูวปี  
หมายเหต:ุ  กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จนัทรา ทําการปดไมใหทําการลองเรือ ทาง
บรษัิทจะทําการคนืเงินประมาณทานละ 50 NTD 

 
 

หากมาไตหวันอีกเมนูที่ไมแนะนําไมได น่ันคือ 
ไขตมใบชา เมื่อมาถงึทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
ตองมาที่รานอามาทีถ่ือวาเปนเจาแรกและเจาเดียว
ที่ไดรับอนุญาตใหเปดขาย ดวยสตูรลับเฉพาะของ
อามาทาํใหไขตมใบชามกีลิ่นหอมจากสมุนไพร
ตางๆ สาํหรับรสชาดน้ันจะมรีสเค็มทานเพลิน ยิ่ง
ทานพรอมชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสุริยัน 
จนัทราแลวน้ัน ยิง่ทาํใหฟนแนนอน  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวย ปลา
ประธานาธบิดี (2) 



 

 

บาย นําทานสู หมูบานวฒันธรรม 9 ชนเผา (Formosan Aboriginal Culture) 
หนึ่งจดุไฮไลทของไตหวนั ทีร่วมความหลากหลายสสีันไวในที่เดียว หมูบาน
วัฒนธรรม 9 ชนเผา ตั้งอยูเมืองหนานโถว ซึงหมูบานแหงเปนสถานที่ที่จัดแสดง
วิถีชวีิตและวฒันธรรมของชาวพ้ืนเมืองแบบดั้งเดิม เชน การเตนรําแบบพื้นเมือง
ด้ังเดิม การรองรําทาํเพลง และการ จําลองพธิกีารแตงงานแบบพื้นเมืองดัง้เดิม อีกทัง้
ยังมหีมูบานจาํลองของแตละชนเผา รวมถึงให ทานไดเลือกซือ้ของทีร่ะลกึ ณ ราน
ขายของที่ระลกึของแตละชนเผา นอกจากน้ัน ณ ที่แหงน้ียงัม ีสวนพฤกษชาติใหทาน
ไดรับชมความสวยงามของธรรมชาต ิซึ่งในชวงมีนาคมของทกุปจะเขาสู ชวงเทศกาล
ดอกลาเวนเดอร และสวนสนุกใหทานไดสนุกสนานคร้ืนเครง (ไมรวมคาเคร่ืองเลน)  

 
(ชวงประมาณปลายเดือนกมุภาพันธ – มีนาคม ของทุกป เปนชวงฤดูใบไมผลิ 
ดอกซากุระกาํลังเบงบาน ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ) 

 
กรณีถาอุทยานปดไมใหเขาชม ทางบริษัทจะทาํการคืนเงินประมาณทานละ 
350 NTD  

 
 

นําทาน น่ังกระเชาลอยฟ�า ชมความ
สวยงามของหมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา 
และความสวยงามของทะเลสาบสุริยัน-
จันทรา 
 
 
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอ้ี (Chiayi) เมอืงที่ถกูลอมรอบไปดวยภูเขา
และทะเล เจียอ้ีเปเมอืงทีม่ีแหลงธรรมชาตทิี่มช่ืีอเสียงโดงดังไปทัว่โลกถงึ 3 อุทยาน 
ซึ่งทัง้ 3 อุทยานน้ันมีทศัยนียภาพที่โดดเดนและสวยงามแตกตางกันไป “จากภูเขาสูที่
ราบ จากที่ราบสูววิทะเล”  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทานดวย เมนูบฟุเฟ�ตชาบูไตหวนั (3) 



 

 

นําทานเขาสูที่พัก... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่าม อุทยานแหงชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – รานชาอูหลง – ไทจง 
– ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic 
Area) ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานทีม่ีช่ือเสียงสลับกับภูเขานอยใหญ
อันสวยงาม จากน้ันพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา (Tea Shop) ชาที่ขึ้นช่ือ
ที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลีซานใน
ระดับความสงูเปนพันเมตรจากระดบัน้ําทะเล และเปนของฝากทีค่นไทยนิยมซื้อกลับ
เปนของฝาก เดินทางตอสูอุทยานแหงชาติอาลีซาน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําทานชมจดุทองเที่ยวสําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึง่
เปนอุทยานที่มคีวามสวยงาม และมีช่ือเสียงทีสุ่ดของไตหวัน อทุยานแหงชาติอาลี
ซาน (Alishan National Scenic Area)  เปนอุทยานทีม่ีสวยงาม มคีวาม
สมบูรณของธรรมชาตอิยูมาก และมีช่ือเสียงทีสุ่ดของไตหวัน ใหทานเดินชมดื่มด่ํากับ
ธรรมชาติของป�าศักด์ิสิทธิอ์าลีซันโดยตลอดเสนทางทานจะไดสมัผัสกับกับตนสนสูง
ชัน อายกุวา 1,000ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไมนานาพนัธุ และ
ในชวงฤดูใบไมผล ิเดือน 3 และเดือน 4  ทานจะไดพบสีชมพูของดอกซากุระที่จะ
บานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด  

 
 (ชวงประมาณเดือนกมุภาพันธ – เมษายน ของทกุป เปนชวงฤดูใบไมผลิ 
ดอกซากุระกาํลังเบงบาน ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ) 
 

กรณีถาอุทยานปดไมใหเขาชม ทางบริษัทจะทาํการคืนเงินประมาณทานละ 
250 NTD  

 



 

 

จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟโบราณ เพ่ือชมววิธรรมชาตสิองฝم�งขางทาง โดยรถไฟสาย

น้ีถูกสรางขึ้นโดยชาวญีปุ่�นเพื่อใชในการลําเลียงตนไม  
 

จากน้ันพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา (Tea Shop) ชาที่ขึ้นช่ือที่สดุของไตหวัน 
มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปน
พันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากทีค่นไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก นํา
คณะเดินทางสู เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวันเปน
เมืองที่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
จากน้ันนําทานเพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต (Fengjia 
Night Market) ต้ังอยูที่เมืองไทจง บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟงเจีย่ โดยตลาดแหง
น้ีถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สดุในไตหวนั มีของขายมากมายใหทุกทาน
ไดชอปปم�งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอาง อกี
ทั้งอาหารทองถิ่น หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายที่ดงึดูดนัด
ทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ้มรสของความอรอย และที่สําคัญและพิเศษสดุๆ ตลาดแหง
น้ีน้ันมีสินคาแบรนดทีม่ักจะลดราคาไดอยางถกูสุดๆ อยางเชน Onitsuka Tiger ลด
ราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเลือกมากที่สดุในไตหวัน 

 
 



 

 

เมื่อมาถึงฟงเจี่ยไนทมารเกต็ 
แนะนํารานรองเทา ABC Mart ศูนย
รวมรองเทาแบรนดตางๆ อาทิเชน 
Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 
Converse เปนตน บางรุนภายใน
รานถอืวามรีาคาที่ถกูกวาเมือ่เทียบ
กับรุนน้ันๆ ในไทย  

 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ ตลาดฟงเจี่ย ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พัก... SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเทา 

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้ําแรธรรมชาติ แบบสวนตัวในหองพัก ซึ่ง
การแชน้ําแรเช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 
 

วันทีส่ี ่ ไทเป – รานพายสับปะรด – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานสรอยสุขภาพ – 
ถายรูปคูตึกไทเป 101 (ไมรวมช้ัน 89) – ซเีหมินตงิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวันเปน
ศูนยรวมทางดานตางๆ ของไตหวนั ทัง้การศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
และวฒันธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลานคน นํา
ทานเลือกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอด
นิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เหด็ทอด เปนตน) จากน้ันนําทาน
ชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สรางขึ้น
เพื่อรําลึกถงึอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึง่ใชเวลาในการสรางถงึ 3 ป สรางแลว
เสร็จในป พ.ศ. 2523 มพีื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   



 

 

 
 
ทานสามารถชมชีวประวัตแิละรปูภาพประวตัิศาสตรสําคญัที่หาดูไดยากภายใน
อนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธบิดีเจียงไค
เช็คในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนาย้ิมแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�าอยู 2 นาย
ตลอดเวลา และที่กาํแพงดานในหลังจะมขีอความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
ของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนทีช้ั่นลางของ
อนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัตขิองอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีก
ทั้งทั้งยังมีการจดัโชวสิ่งของเครือ่งใช รวมถงึภาพถาย และอีกหนึง่พิเศษหากใคร
ไดมาเย่ียมทีแ่หงน้ีคือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทกุๆตนช่ัวโมง ตัง้แตเวลา 
10:00-16:00 ของทุกวนั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวย เมนูเสี่ยวหลงเปา 
(7) 
บาย  พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ที่เปนเคร่ืองประดับเพื่อสขุภาพ มี

ทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มคุีณสมบัติในการป�องกันรังสี ชวยการไหลเวียน
ของเลือดในรางกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับ
ลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแตโบราณ  
จากน้ันนําทานไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหทานไดถายรูปคูกบัแลนดมารค
ของประเทศไตหวัน ตึกทีม่คีวามสงูเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 
2016) ซึ่งมคีวามสูงถงึ 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ทีร่วบรวมรานคา



 

 

แบรนดดงัระดบัโลกไวมากมาย อาทิเชน ALDO, BOTTEGA VENETA, 
BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, GUCCIM, 
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  เปนตน  
 

กรณีทีท่านตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมววิช้ัน 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่
ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาต๋ัวขึ้นตึกไทเป 101 ช้ัน 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ซีเหมินตงิ (Xi Men Ding) ต้ังอยูในเมืองไทเป ทีแ่หงน้ี
เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรงุเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันทีท่ันสมัยของ
วัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชัน่ เสื้อผา 
รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค หรือของ กิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอพัเดทแฟช่ัน
เรื่อยๆ ไมวาจะเปนของทีม่ีแบรนด หรือไมมแีบรนด อีกทัง้สินคามแีบรนดของทน้ีียัง
ถือไดวามรีาคาที่ถกูเหมาะสําหรับนัก  ชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกนัอยางจุใจ 



 

 

 
 

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น 
เปนอาหารเลอคาทีคุ่ณตองลองสัก
คร้ังในชีวิต ระดับความเหม็นของ
เตาหูน้ันมี 3 ระดับ กลิ่นเหม็นสุด
แนะนําเปนแบบตม, กลิ่นเหม็นปาน
กลางแนะนําเปนแบบยาง, และกลิ่น
เหม็นเบาสุดแนะนําเปนแบบทอด 
สําหรับรสชาดตองทานกับซอสรสเด็ด 
ทานคูกับผกัดองเคร่ืองเคียงแลวน้ัน 
หากใครไดลิม้ลองตองเปนเมนูใน
ดวงใจอีก 1 เมนูแนนอน  

 
คํ่า  อิสระม้ืออาหารคํ่า ณ ตลาดซีเหมินติง เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 
พักที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีห่า น่ังรถไฟสูเมืองฮัวเหลียน – อทุยานแหงชาติทาโรโกะ – รานหยก – น่ังรถไฟสู
เมืองไทเป – ซื่อหลินไนทมารเกต็ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
จากน้ันออกเดินทางมุงหนาสู เมืองฮัวเหลียน (Hulien) (โดยน่ังรถไฟไป-กลับจาก
กรุงไทเปไปสูเมืองฮัวเหลียน) คือมณฑลที่ใหญทีสุ่ดในไตหวัน ตัง้อยูบนภูเขาฝم�ง
ทะเลตะวันออกของไตหวัน เปนจุดเร่ิมตนของทางรถไฟสายฮวัเหลียน-TAITUNG 
มณฑลฮัวเหลียนมีช่ือเสียงมากในเร่ืองการทองเที่ยว มีจดุทองเที่ยวหลักๆ ไดแก 
อุทยานแหงชาติทาโรโกะ และ อุทยานแหงชาติ YUSHAN และในบริเวณรอบๆ 
ชายฝم�งเปนพืน้ทีท่ี่เหมาะสําหรับการปم�นจกัรยาน  
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9) 
บาย นําทานสู “ อทุยานแหงชาติไทหลูเกอ ” หรือ อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ 

(Taroko National Park) (อุทยานแหงชาติใหญเปนอันดับ 2 ของไตหวนั) 
นอกจากจะเปนอุทยานที ่มทีัศนียภาพของหุบเขาและเทอืกเขาสลับซับซอนสวยงาม 
แลวยังมี วัฒนธรรมประเพณีทีม่ี เอกลกัษณเฉพาะตัวเปนสิง่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว
เชนกัน เสนทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโรโกะถือเปนเสนทางประวติัศาสตรเลาะ
เลียบริมหนาผาของ หุบเขาหินออนไปตลอดแนว จดุ ชม วิวที่นาประทับใจในอุทยาน
ฯ ไดแกถํา้นกนางแอน และอุโมงคเกาโคง บนเสนทางคดเคี้ยวผานหุบเขาและ หนา
ผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งเปนทางหลวงที่มช่ืีอเสียงแหงหน่ึง  ของเกาะไตหวัน และ
แวะชมน้ําตก ฉางชุน อนุสรณสถานฉางชุน จุดชมววิอีกแหงหนึ่งที่มี ทัศนียภาพ
ของหุบเขาสลับซอนสวยงามตัวอาคาร เปนสถาปตยกรรม จีน ดานขางมีน้ําตก 
ไหลจากยอดเขาสูงลงสูลาํธารลี่อ ูและอีกทีคื่อ ปากถํา้นกนางแอน โดยถํ้าน้ีเกิด
จาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผานกดัเซาะของลําธารลีอู่ทําใหนก
นางแอน กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มทีัศนียภาพแปลกตาดวยถํ้านอยใหญเรียงราย
บนหนาผาสูง  อุโมงค 9 โคง เปนอุโมงคที่อยูบนถนนเหงิกวางกงลูหรือทางหลวงสาย
ยุทธศาสตรทีตั่ดผาน หุบเขาหินออน จากดานตะวันออกไปทางทศิตะวันตกเดิมเปน
ถนนสายเกาสําหรับการคมนาคม  ปจจุบัน เปดเปนเสนทางเดนิชมววิ ทวิทศัน เลียบ



 

 

ริมหบุเขาใหนักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชม ความงามของธรรมชาติอยางใกลชิด นํา
ทานชอปปم�งทีต่ลาดขายหยก ณ รานหยก ช่ือดังในไตหวัน เพื่อใหทานไดเลือกซือ้หน่ึง
ในของฝากจากไตหวัน  

 

 
  

นําทานชอปปم�ง รานหยก (Jade Shop) ซึง่ถือวาเปนหยกขึ้นช่ือของเมอืงฮัวเหลียน 
ซึ่งคนไตหวันถือไดวาเปนประเทศทีม่คีวามเช่ือเร่ืองฮวงจุยตางๆ โดยเฉพาะหยกตา
แมว ทีค่นไตหวันมีความเช่ือวาสามารถเรียกเงินเรียกทอง เรียกโชคลาภ การงาน 
สุขภาพตางๆ หลงัจากน้ันนําทานออกเดินทางมุงหนาสู เมืองไทเป (Taipei) (โดย
น่ังรถไฟ กลับจากเมืองฮวัเหลียนสูเมืองไทเป) จากน้ันนําทานสนุกสนานกบัการช
อปปم�งในยาน ซื่อหลินไนทมารเกต็ (Shilin Night Market) เปนตลาดกลางคนื
ที่ถือวาใหญทีสุ่ดในกรุงไทเป และมีช่ือเสียงโดงดังอกีดวย โดยตลาดแหงน้ีทาน
สามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผา รองเทา เครื่องสําอางค กระเป�า หรือ
อื่นๆ อีกมากมาย ดวยความทีต่ลาดแหงน้ีเดินทางสะดวก อยูใกลรถไฟฟ�า MRT 
ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยูบริเวณช้ันใตดิน หรือ
เรียกวา SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทกุทานไมควร
พลาดยงัทีแ่หงน้ีเมือ่มาเยือน ไดแก ไกทอดยกัษ HOT-STAR ซึง่ที่ไตหวันราคาถกู



 

 

กวาที่ขายในไทยบานเราอีกดวย อีกทัง้ยงัถอืไดวาเปนตนกาํเนิดของไกทอดยกัษเลยก็
วาได นอกจากยงัมีชานมไขมกุ เตาหูเหม็น หรือพวกของทอดตางๆ  
 
 
 
 

 แนะนําของกินอรอยๆ ไกทอดยักษ HOT-
STAR รานไกทอดช่ือดังที่เปนที่นิยมใน
นักทองเที่ยวและคนไตหวัน ที่รานน้ีไกทกุช้ินจะ
ทอดสดใหมตลอด ตัวเน้ือไกมีขนาดแผนใหญและ
นุมมาก สวนตัวแป�งกรอบอรอยไมหนาจนเกินไป 
ราคาช้ินละ 70 NTD และที่รานไมไดมแีคเฉพาะ
ไกทอดช้ินใหญไวบริการอยางเดียว ยงัมี
หลากหลายเมนูใหทานไดเลือกทานอีกดวย  

 
คํ่า  อิสระม้ืออาหารคํ่า ณ ตลาดซีเหมินติง เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 
พักที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่ก หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น – อุทยานแหงชาติเยหลิว่ – รานเครื่องสําอาง – Mitsui 

Outlet Park  
                      สนามบินเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen Old Street) ทีต้ั่งอยูบริเวณไหลเขาใน
เมือง จีหลง จิว่เฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่ทองเทีย่วที่เปนถนนคนเดนิเกาแกที่มี
ช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดิมของรานคา รานอาหารของ
ชาวไตหวันในอดตี ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทัง้เลือกชิมและซื้อชาจากรานคา 
มากมาย ที่หมูบานโบราณจิว่เฟم�นถอืเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดฮติทีต่องหามพลาด
อีกที ่เพราะนอกจากความเปนเอกลักษณที่มีเสนหดงึดดูนักทองเที่ยวแลว ความเปน



 

 

เอกลักษณเฉพาะตัวที่ยงัประดบัประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทางและรานคาตางๆ 
เปนจุดไฮไลทใหไดภาพสวยๆ ไดเช็คอินไมตกเทรนดแนนอน 

 
 

แนะนําของอรอย บวัลอยสไตล
ไตหวัน เปนบัวลอยเผือกและเปนขนม
ขึ้นช่ือของจิว่เฟم�นเลยก็วาได บัวลอยของ
ไตหวันจะช้ินใหญกวาและเน้ือหนึบกวา
มาก แตละสกีค็นละรสและมีความหนึบ
ไมเทากัน สวนน้ําเช่ือมจะเปนน้ําถัว่
เขียวหอมๆ หวานๆ สามารถสัง่ไดทั้ง
แบบรอนและเย็น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวย เมนูซฟูี�ด (11) 
จากน้ันนําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาต ิเยหลิ่ว (Yehliu Geopark Park) 
อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยืน่ไป
ในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปน
รูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมี
ช่ือเสียงโดงดงัไปทั่วโลก 



 

 

 
หลังจากน้ันนําทานแวะ รานคอสเมติก (Cosmetic Shop) ทีม่ีเคร่ืองสาํอาง
รวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่ขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยาง
เต็มที ่จากน้ันนําทกุทานชอปปم�งแบบจดัเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค
ของนักชอปทัง้หลาย โดยที่ทกุทานสามารถซื้อรองเทา กระเป�า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย 
ที่เปนแบรนดยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW 
BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิเถาหยวน  

20.45 น. นําทานเหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 ใชระยะเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบรกิารระหวางการ
เดินทาง 

23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 
** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน 
ดังน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทานกับเจาหนาที่อกีครั้ง) ** 
 
*** สําคัญมากโปรดอาน *** 
ในกรณีที่ตองออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่ก
ครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบคาใชจายใดใดทัง้สิ้น ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบริการ 
 



 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  
ทั้งน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม 
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท** 
**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 
 

อัตราคาบริการ ไตหวัน 6 วัน 4 คืน EVA AIR 
ไตหวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 
[เลทสโก ครบสูตรตัวพอ EP. 2] 
 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใหญ และ เดก็  
หองละ 2-3 ทาน พักเดี่ยวเพิม่ 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เครือ่งบิน 

08 – 13 มกราคม 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR261 TPE-BKK 22.30 – 01.25 21,999 4,500 16,999 

12 – 17 กมุภาพันธ 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 22,999 4,500 27,999 

11 – 16 มีนาคม 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 22,999 4,500 27,999 

18 – 23 มีนาคม 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 22,999 4,500 27,999 

08 – 13 เมษายน 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 22,999 4,500 27,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 22,999 4,500 27,999 

03 – 08 มิถุนายน 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 19,999 4,500 14,999 

10 – 15 มิถนุายน 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 19,999 4,500 14,999 

** ราคาเดก็อายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 
ทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตหวนัรวมกบัการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตอง



 

 

ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรฐับาลทกุเมือง หรอืหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน  
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสม  
และคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของลกูคาเปนหลัก** 
 
**การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.  
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ  
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาทําหนังสอืเดินทาง และเอกสารตางดาว เน่ืองจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับ
หนังสือเดินทางไทย และสามารถพํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศกลับมา



 

 

ใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทางสถานฑูตไตหวันกําหนด, หากถือ
พาสปอรตขาราชการเดินทางตองยื่นวีซาเพื่อเขาไตหวัน  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่ม
นอกเหนือ รายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร)  
คาทิปคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน 
คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถอืวานักทองเที่ยวสละสิทธกิาร
เดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษทั
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพรอม



 

 

หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการทีชํ่าระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการ
ที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการทีชํ่าระแลวทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงนิ
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่ีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายนิดีที่จะใหบริการตอไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํา นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดัจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลอง กบัสถานการณ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถงึ ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยว ทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิติั  อุบัติเหต ุ ความเจบ็ป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน    

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา   ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มกีาร
เปล่ียนแปลงอัตรา  แลกเปล่ียน เงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลงิ คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักาํกับเทาน้ัน      

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอช้ิน ไดไมเกิน 10 ช้ิน โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปด  สนิท 
และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา สิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่าํหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน     
1.1 สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น    
2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังน้ี   



 

 

2.1 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถอืขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณ
ที่จํากดั   ไดแกแบตเตอร่ีสํารองที่มคีวามจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอย
กวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมมกีารจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอร่ีสาํรองทีม่คีวามจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน  

2.3 แบตเตอร่ีสํารองทีม่คีวามจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เคร่ืองในทกุกรณี  

3. หามนําแบตเตอร่ีสาํรองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
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