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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน 

11.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว R ประตู 8 สายการบนิ EVA AIR  
มเีจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิำรเรือ่งกระเป๋ำเดนิทำง เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

14.30 น. เหริฟ้ำสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสำยกำรบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR202 มบีรกิำรอำหำร

และเครือ่งดืม่เครือ่งระหวำ่งเดนิทำง (ใชร้ะยะเวลำบนิ 4 ชัว่โมง)  

 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 
ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
19.10 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลำทีป่ระเทศไตห้วันเร็ว กวำ่ประเทศ

ไทย  1 ชัว่โมง) หลังจำกผำ่นขัน้ตอนศลุกำกรแลว้ รับกระเป๋ำสมัภำระ จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก ณ 
เมอืงเถาหยวน  

พกัที ่  TAO GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวิน่หวู ่                

Coffee Shop – ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้าทีก่วัเมย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  
น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลำงทำงดำ้น

กำรศกึษำ เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตำมพทุธศำสนำ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ ฟำรม์

ดอกไมข้นำด 37 ไร ่ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้ำนำชนดิมำกกวำ่ 1,000 สำยพันธุ ์เชน่ ดอกลลิลี ่ดอกลำเวน

เดอร ์ดอกเสจ และทีน่ีย่งัเป็นฟำรม์ดอกไมเ้ดยีวทีป่ระสบควำมส ำเร็จในกำรปลกูดอกทวิลปิในประเทศ

ไตห้วัน  ซึง่ฟำรม์ดอกไมจ้งเซอ่จะมดีอกไม ้และพันธุไ์มต้ำ่งๆ สลบัหมนุเวยีนกนัใหไ้ดช้มกนัตลอดทัง้ปี 
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**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้ีพ่ลบิานในแตล่ะเดอืน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่
ละปีดว้ย ซึง่ระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง** 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (2) 

 จำกน่ันน ำท่ำนลงเรือส ำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถำนที่

ทอ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชำวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสำบแหง่นี้จะมจีุดส ำคัญทีท่่องเทีย่วมำกมำย 

ทะเลสำบแห่งนี้มคีวำมยำวถงึ 33 กโิลเมตร น ำท่ำนล่องเรอืชมบรรยำกำศและชมเกำะทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก 

และน ำคณะนมสักำรพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมำจำกชมพทูวปี  

 

  

กรณีถำ้ทะเลสำบสุรยิัน-จันทรำ ท ำกำรปิดไม่ใหท้ ำกำรล่องเรือ ทำงบรษัิทจะท ำกำรคืนเงิน

ประมำณทำ่นละ 50 NTD  
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แวะพักเหนื่อย หำของอร่อยกนิ แนะน ำไข่ตม้ใบชำ

สตูรอำมำ่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยำ่งทีค่วรค่ำแกก่ำรไปลิม้

ลอง ดว้ยสูตรเฉพำะตัวของอำม่ำ และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถิันใน

ทุกขัน้ตอน ตัง้แต่กำรตม้ไข่ทีอ่ำม่ำจะตม้พรอ้มกับสมุนไพร

ต่ำงๆ รวมถงึเห็ดหลนิจือ ท ำใหเ้มื่อกัดไปค ำแรกจะไดก้นิ

หอมของสมุนไพรพรอ้มกับรสเค็มนิดหน่อยของตัวซอส 

รวมๆแลว้เขำ้กันและอร่อยสดุ รำ้นอำมำ่เป็นรำ้นเดยีวทีไ่ดรั้บ

อนุญำตใหส้ำมำรถเปิดขำยไดบ้นเกำะ และมสีำขำทีน่ีท่ีเ่ดยีว

เทำ่นัน้ 

 

 

น ำท่ำนนมัสกำรสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกันในนำม 

วัดกวนอ ูเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แหง่ของไตห้วัน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงหนำนโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้ของ

ศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ เป็นทีน่ยิมในหมู่

นักท่องเทีย่วและคนไตห้วัน หำกใครทีไ่ดม้ำเยอืนยังเมอืงหนำนโถว จะตอ้งไมพ่ลำดทีจ่ะมำสักกำระสิง่

ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี ้
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น ำทุกท่ำนเยีย่มชม ภำยในวัดทุกท่ำนจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่

มากถงึ1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

 
 

และหำกทกุทำ่นหันหนำ้มองไปยงัดำ้นหนำ้ของวัด ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา 

เพราะวดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จดุพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
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จำกนัน้น ำทุกท่ำนไปยังภำยในวัดเพือ่สักกำระบชูำสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ำยในวัด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน 

ดังนี ้

จดุทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจำ้กวนอ ูในท่ำน่ังบนบลัลงค ์ชำวจนีและชำวไตห้วันมักนยิมมำขอพรเกีย่วกับ

เรือ่งของควำมประสบส ำเร็จในหนำ้ทีก่ำรงำน กจิกำรเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลำดจำกภยัอนัตรำย เป็นตน้ ตรง

จดุนี้คนไตห้วันมกันยิมน ำหยกตำแมว กระเป๋ำ กระเป๋ำตังค ์มำวนรอบกระถำงธปู 3 รอบ เพือ่เป็นกำรเรยีก

เงนิเรยีกทอง และเสรมิบำรมขีองหยกตำแมว 

จดุทีส่อง : หรอืวหิำรอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจำ้กวนอใูนทำ่น่ังบนบลัลังคค์ูก่บัองคเ์ทพเจำ้ขงจือ้ ตรงจุด

นีม้กันยิมขอพรเกีย่วกบักำรศกึษำ กำรเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญำ  

จุดที่สำม : หรือวหิำร ตำ้เฉิง เป็นที่ประดษิฐำนขององค์เทพเจำ้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพร

เกีย่วกบักำรศกึษำ กำรเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญำ 

 

  จำกนัน้น ำทำ่นแวะรำ้น COFFEE SHOP ใหท้ำ่นไดช้มิกำแฟ เห็ดหลนิจือ่ขนำนแทข้องไตห้วัน 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พืน้ทีชุ่ม่น า้เกาเหมย่ (Gaomei Wetlands) ทีเ่มอืงไถจง เป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์
ระบบนเิวศชำยฝ่ังทะเล มพีืน้ทีข่นำด701.3 ไร ่เต็มไปดว้ยทรัพยำกรทำงธรรมชำต ิและหนึง่ในนัน้คอืนก
ชนดิตำ่งๆ ซึง่มปีระมำณ 120 ชนดิทีอ่ำศัยอยูใ่นพืน้ทีชุ่ม่น ้ำหรอืชำยเลนเกำเหมย่นี ้สถำนทีแ่หง่นีม้ ี
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ควำมส ำคญัมำกเนือ่งจำกเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ระบบนเิวศ ถงึแมว้ำ่พืน้ทีจ่ะมขีนำดเล็ก แตว่ำ่เป็นพืน้ทีอ่ยูอ่ำศัย
ของสตัวห์ลำกหลำยชนดิ เชน่ นก ปลำ ป ูสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลัง รวมทัง้สิง่มชีวีติอืน่ๆ และในทกุฤดใูบไม ้
รว่งและฤดหูนำวจะมนีกอพยพมำปักหลกัเป็นจ ำนวนมำก 
  

 

จดุเดน่ของทีน่ี ่นอกจำกจะเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ระบบนเิวศชำยฝ่ังทะเลแลว้ ทีน่ีย่งัมกีงัหนัลมผลติ
กระแสไฟฟ้ำขนำดใหญ ่และสะพำนไมท้อดยำวลงไปสูท่ะเลใหเ้รำเดนิเลน่ชมววิอกีดว้ย  
 

 

และทีพ่ลำดไมไ่ดเ้ลยคอื กำรชมพระอำทติยต์กทีก่วัเมย่ ชัง่สวยงำมและโรแมนตกิไมแ่พท้ีใ่ด 
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*หมายเหต ุรายการชมพระอาทติยต์กดนิทีก่วัเมย่ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในขณะน ัน้ หากมหีมอก

ลงจดั ฟ้าไม่เปิด อาจท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นได ้และในกรณีทีม่ฝีนตกหนกั หรอืมลีมพายุ

รนุแรง ท าใหไ้มส่ามารถชมพระอาทติยต์กดนิได ้ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการไมจ่ดัโปรแกรม

อืน่ทดแทนให*้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การ แช่น า้แร่

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นสายรุง้ – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยเพือ่สขุภาพ – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  
ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น ำทกุทำ่นเดนิทำงไปยงั หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมูบ่ำ้นทีถ่กูวำดลวดลำย

ตำ่งๆ ดว้ยสสีนัสดๆหลำกสมีำกมำย ไมว่ำ่จะเป็นตำมผนัง หรอืก ำแพงของ หมูบ่ำ้น ซึง่ในลวดลำยนัน้มทีัง้

เป็นตวัหนังสอื รปูกำรต์นู หรอืรปูอืน่ๆทีฝี่มอืคลำ้ยกบัของเด็ก เป็นคนวำด แตโ่ดยรวมแลว้ภำพเหลำ่นีเ้มือ่

มองดแูลว้กบัมคีวำมลงตวัใหค้วำมสวยงำม โดย เรือ่งเหลำ่ควำมเป็นมำวำ่กนัวำ่ หมูบ่ำ้นแหง่นีถ้กูสรำ้งเพือ่

เป็นทีอ่ยูอ่ำศัยของทหำรผำ่นศกึ  หรอืผูล้ีภ้ยัของพรรคกก๊มนิ ศกึสภำพหมูบ่ำ้นในตอนนัน้ไมไ่ดน่้ำอยูใ่น

สมยัปัจจบุนั ไดม้กีำร รือ้ถอน ซึง่ในระหวำ่งทีไ่ดม้กีำรรือ้ถอนนัน้ ไดม้นีำยทหำรเกำ่ ชือ่วำ่ Huang Yung-

fu ไดท้ ำกำรวำดลวดลำยตำ่งๆขึน้มำ เมือ่สถำนทีน่ีม้นัีกศกึษำในมหำวทิยำลัยใกลเ้คยีงมำพบเจอไดม้กีำร

พดูกนัตอ่ไปเรือ่ยๆ ท ำใหส้ถำนทีแ่หง่นีม้ชี ือ่เสยีง จนรัฐบำลประกำศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจบุนัจงึหลำย

เป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 
 

 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทำงดำ้นต่ำงๆของไตห้วัน ทัง้

กำรศกึษำ กำรคำ้ อตุสำหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มปีระชำกรประมำณ 3

ลำ้นคน 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา (5) 

บา่ย  พำท่ำนแวะชมศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภำพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 

และสรอ้ยคอ มคีุณสมบตัใินกำรป้องกนัรังส ีชว่ยกำรไหลเวยีนของเลอืดในรำ่งกำยคนเรำ รวมทัง้มชีมหยก

ไตห้วัน และปะกำรังแดง เครือ่งประดับล ้ำค่ำของชำวไตห้วันตัง้แต่โบรำณ ...น ำท่ำนเลอืกซือ้ของฝำก 

ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภำยในรำ้นมขีนมของฝำกมำกมำยไมว่ำ่จะ

เป็นขนมชือ่ดังอยำ่งพำยสบัปะรดอบใหม่ๆ  สดๆ มรีสชำตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขำ้กนัไดอ้ยำ่งลงตัว อกี

ทัง้ยงัมพีำยเผอืก เคก้น ้ำผึง้ ของกนิเลน่ไมว่ำ่เด็กหรอืผูใ้หญก่็นยิมซือ้อยำ่งปอรป์คอรน์ชสี  

จำกนัน้น ำท่ำนชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รำ้งขึน้เพือ่

ร ำลกึถงึอดตีประธำนำธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลำในกำรสรำ้งถงึ 3 ปี สรำ้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มี

พืน้ทีป่ระมำณ 205 แสนตำรำงเมตร   

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 

โดยภายในจะมรีปูปัน้ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้

ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ ำแพงดำ้นในหลังจะมขีอ้ควำมปรัชญำ

ทำงกำรเมอืงกำรปกครองของทำ่นอยู ่3 ค ำ คอื จรยิธรรม ประชำธปิไตย และวทิยำศำสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่ง

ของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมี

การจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิี

เปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน 

สยามแสควรใ์นกรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีอง

มากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมาก

มายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่ำ่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกี

ทัง้สนิคำ้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้่ำมรีำคำทีถู่กเหมำะส ำหรับนักชอ้ปมำกมำยให ้

ไดม้ำชอ้ปป้ิงกนัอยำ่งจใุจ 

แนะน ำของอร่อย เตำ้หูเ้หม็น อำหำรขึน้ชือ่อกีหนึง่อยำ่งของไตห้วัน ถงึจะมี

กลิน่เหม็นแต่อร่อยอย่ำบอกใครเชยีว ดว้ยรสชำตขิองซอสที่กนิคู่กับเตำ้หูเ้หม็น

ทอดกรอบๆ มนัเขำ้กนัดอียำ่งลงตัว  

 

ค า่  อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
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พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ น ัง่กระเชา้เหมาคง – ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้89) – ตลาดปลาไทเป               
รา้นคอสเมตกิ – เขตต ัน้ซุ่ย – สะพานแหง่ความรกั – ป้อมปราการสแีดง – โบสถต์ ัน้สุย่       ช้

อปป้ิงถนนโบราณต ัน้สยุ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น ำทำ่น น ัง่กระเชา้เหมาคง หรอื Maokong Gondola เป็นกระเชำ้ส ำหรับน่ังขึน้เขำเหมำคงซึง่เป็นอกีหนึง่

แหล่งทอ่งเทีย่วส ำคัญของเมอืงไทเป พบกับควำมตืน่เตน้ขณะน่ังกระเชำ้ลอยฟ้ำเหมำคง กอนโดลำ ทีพ่ำ

คุณโลดแล่นเหนือเมอืงไทเป สัมผัสววิทวิทัศน์ของเมอืงไทเปไดจ้ำกบนกระเชำ้ ทีล่อยอยู่บนควำมสูง

เกอืบ 300 เมตร  

 
จำกนัน้น ำท่ำนไปยงั ตกึไทเป101 ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูคู่กบัแลนดม์ำรค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวำมสงู
เป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีควำมสูงถึง 508 เมตร ซึง่ดำ้นล่ำงเป็น
หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีร่วบรวมรำ้นคำ้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ำกมำย อำทเิชน่ 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  เป็น ตน้ (ไม่
รวมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 หากทา่นใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะข ึน้ชมววิ กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที ่
โดยคา่ต ัว๋ข ึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคา 600 NTD)  
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จำกนัน้พำทุกท่ำนไปยัง ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหทุ้กท่ำนไดส้ัมผัสรสชำตขิองอำหำรทะเลมำกมำย 

ทัง้หลำกหลำย พรอ้มทัง้ควำมสดใหม่ ไมว่ำ่จะเป็น ปอูลำสกำ้กบักุง้ล๊อบสเตอร ์อำหำรปรงุสดสไตลญ์ีปุ่่ น 

กุง้ ป ูหอยนำงรม หรอืป้ิงยำ่ง บำรบ์คีวิ และอกีมำกมำย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาเทไป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

 

 
 

น ำท่ำนแวะชมรำ้น COSMETIC SHOP ทีม่เีครือ่งส ำอำงรวมถงึพวกยำ / น ้ำมัน / ยำนวดที่ข ึน้ชือ่ของ

ไตห้วันใหท้กุทำ่นไดเ้ลอืกชอ๊ปป้ิงกนัอยำ่งเต็มที ่ 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปยัง เขตต ัน้ซุ่ย หรือที่รูจ้ักกันในนำมเมอืงท่ำโรแมนตกิ ตัง้อยู่ในบรเิวณปำก

แม่น ้ำเมอืงนวิไทเป เป็นศูนยก์ลำงของกำรจัดส่งสนิคำ้และเขตกำรคำ้ส ำคัญทำงตอนเหนือของไตห้วัน

ตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ต่อมำไดรั้บกำรพัฒนำโดยรัฐบำลเมอืงนวิไทเปใหเ้ป็นสถำนทีท่่องเทีย่วและพักผ่อน

ชว่งเย็นของชำวไตห้วันซึง่ไดเ้ปิดตัวครัง้แรกในปี 2001 จนกลำยเป็นแหล่งรวมตัวทัง้ของชำวเมอืงและ

นักทอ่งเทีย่วจ ำนวนมำกและเป็นอกีหนึง่สถำนทีท่อ่งเทีย่วส ำคัญในทีส่ดุ ปัจจบุนัพืน้ทีโ่ดยรอบทำ่เทยีบเรอื

ชำวประมงตัน้สุยไดรั้บกำรพัฒนำไปอย่ำงมำกมสีถำนบรกิำรต่ำงๆ เพิม่ขึน้มำมำกมำย อำท ิรำ้นอำหำร, 

รำ้นคำ้หรอืโรงแรมชือ่ดังทีเ่ปิดไวบ้รกิำรส ำหรับนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งกำรคำ้งคนื ทัง้นีย้งัเป็นสถำนทีย่อดนยิม

ของละครไตห้วันหลำยๆ เรือ่งทีม่ำถำ่ยท ำกนัทีน่ี่ ดังนัน้หำกคณุเป็นแฟนละครก็สำมำรถมำยอ้นรอยซรีสีด์ัง

จำกทีน่ีก่็ไดเ้ชน่กนั รวมทัง้กำรไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติเรยีบงำ่ยแบบดัง้เดมิของชำวไตห้วันอยำ่งใกลช้ดิ ในแต่

ละวันจะมนัีกท่องเทีย่วทีห่ลั่งไหลเขำ้มำเป็นจ ำนวนมำกโดยในวันหยดุสำมำรถรองรับไดม้ำกสุดประมำณ 

30,000 คน 

พำทกุทำ่นชม สะพานแหง่ความรกั หรอื TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็นสะพำนทอดยำวไป

เหนอืระดับน ้ำทะเลตรงปำกแมน่ ้ำ ถอืเป็นจุดท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่สะพำนแหง่ควำมรักนีม้ลีักษณะเป็น

สะพำนโคง้สขีำวและเสำสูงทีโ่ยงสำยเคเบลิคลำ้ยกับเรือใบที่ก ำลังกำงใบ และมกีำรประดับไฟที่ขอบ
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สะพำนทุกๆยำมค ่ำคนืเพือ่ควำมสวยงำมและสำมำรถเปลีย่นสสีลับกันไปไดด้ว้ยซึง่จะยิง่เพิม่บรรยำกำศ

ควำมโรแมนตกิมำกยิง่ขึน้ไปอกี  

 
 

แวะชม FORT SAN DOMINGO ป้อมปรำกำรอฐิแดง เริม่แรกถูกสรำ้งมำใหเ้ป็นหอสังเกตกำรณ์ 

ในสมัยทีส่เปนยดึครองเกำะนี้อยูช่ว่งปี 1628 หลังจำกนัน้ไดถู้กใชเ้ป็นบำ้นพักของกงศุลของอังกฤษอกี

ดว้ย  

 

 

ต่อดว้ย TAMSUI CHURCH หรือโบสถ์ตัน้สุ่ย สรำ้งขึน้ในรำวๆปี ค.ศ.1933 โดน ด.ร. แม็คเคร 

มชิชนันำรผีูเ้ผยแพร่ศำสนำครสิต ์ทีเ่ดนิทำงมำถงึเกำะไตห้วัน โดยโบสถส์รำ้งดว้ยอฐิสแีดง ตกแต่งดว้ย
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กระจกหลำกสสีนั ตำมสไตลก์อธคิทีม่คีวำมสวยงำม ปัจจนุบันยงัมผีูนั้บถอืศำสนำครสิตเ์ขำ้มำร่วมพธิทีำง

ศำสนำกนัเป็นประจ ำ 

   

 
 

จำกนัน้น ำทุกทำ่นไปยัง ถนนโบราณต ัน้สุย่ หรอื TAMSUI OLD STREET  เป็นตรอกเล็กๆ ตัง้อยูใ่กล ้

แมน่ ้ำ มรีำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และรำ้นขำยของอยูม่ำกมำย  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ถนนโบราณต ัน้สุย่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
พกัที ่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park  
                      สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

เดนิทำงสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหล่เขำในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน 

ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศ

แบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและ

ซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย  
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แนะน ำของอร่อย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของ

ไตห้วันจะชิน้ใหญ่กว่ำและเนื้อหนบึกว่ำมำกครับ แต่ละสกี็คนละ

รสและมคีวำมหนบึไม่เท่ำกันครับ สว่นน ้ำเชือ่มจะเป็นน ้ำถั่วเขยีว

หอมๆหวำนๆ สำมำรถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  

 

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูฟีู้ ด และสลดักุง้มงักร(8) 
จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ (Yue Liu National Park) อทุยำนแห่งนีต้ัง้อยูท่ำง

สว่นเหนอืสดุของเกำะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและ

ลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระ

เศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 

 
 

จำกนัน้น ำทุกท่ำนชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลำย โดยที่
ทกุทำ่นสำมำรถซือ้รองเทำ้ กระเป๋ำ หรอือืน่ๆอกีมำกมำย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลำด อำท ิONITSUKA, 
CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิเถาหยวน  

21.10 น. น ำท่ำนเหริฟ้ำสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205 ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 4 
ช ัว่โมง  

  มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 
00.05(+1) น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
 

** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 
ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่และ เด็ก  

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

02 – 06 มนีาคม 2562 
BR202 BKK-TPE 14.40 – 19.15 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.40 
20,999 5,500 12,999 

16 – 20 มนีาคม 2562 
BR202 BKK-TPE 14.40 – 19.15 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.40 
20,999 5,500 12,999 

14 – 18 เมษายน 2562 
BR212 BKK-TPE 12.20 – 17.10 

BR061 TPE-BKK 22.30 – 01.10 
26,999 6,500 15,999 

29 เม.ย. – 03 พ.ค.2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
18,999 5,500 12,999 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
19,999 5,500 12,999 

04 – 08 พฤษภาคม 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
19,999 5,500 12,999 

11 – 15 พฤษภาคม 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
19,999 5,500 12,999 

08 – 12 มถิุนายน 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
19,999 5,500 12,999 

26 – 30 มถิุนายน 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 
20,999 5,500 12,999 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,200 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงค์

จะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตั๋วภำยใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่นท ำกำรออกตั๋ว 

เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่ัก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอำจมกีำรสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสม  

และค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของลกูคำ้เป็นหลัก** 

 

**กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 30 กก.  

 คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร  
 คำ่ทีพ่ักตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่นหรอื  3 ทำ่น   
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร   
 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร     
 คำ่จำ้งมคัคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง   
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดนิทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ ทำงไกล ค่ำ
อนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรีด มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึค่ำอำหำรและเครือ่งดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รำยกำร(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

คำ่ทปิคนขบัรถ หัวหนำ้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 
คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 10,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไมว่่ำกรณี
ใดๆใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อกัษรทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพื่อท ำเรือ่งขอรับเงนิ
คำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ 
และหนำ้สมดุบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 วัน ไม่คืนเงนิค่ำบรกิำรที่ช ำระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหัก

ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ดจ้่ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 
เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีดัจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สำยกำรบนิ หรอืผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ ำหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
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บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      
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2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไมไ่ดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทำ่น 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้
ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่
จำกกำรทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำร
ตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำ น ำหนำ้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทำงและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้่งหนำ้หนังสอื
เดนิทำงใหก้บัทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ  

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทัง้นี้บริษัทจะค ำนึงถึง ควำมปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ  

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิ
จำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ  ควำมเจ็บป่วย 
ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง  หรอืกำรบรกิำรของสำย กำรบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้    

7. อตัรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ   ดังนัน้  ทำงบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำ  แลกเปลีย่น เงนิตรำต่ำงประเทศ 
คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสำร
ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรต่อช ิน้ 

ไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ โดยแยกใส่ถุงพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสำมำรถน ำ ออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจได ้
อยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่น  ละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้ สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุณัฑม์ำกกวำ่ที่
ก ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกบัอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบ

ใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้    
2. IATA ไดก้ ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรน ำแบตเตอรีส่ ำรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  

2.1 แบตเตอรี่ส ำรองสำมำรถน ำใส่กระเป๋ำตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ ำนวนและปรมิำณที่จ ำกัด   ไดแ้ก่
แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำนอ้ยกวำ่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวำ่ 100 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้ม่
มกีำรจ ำกดัจ ำนวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจุไฟฟ้ำ 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำมำกกวำ่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หำ้มน ำขึน้เครือ่งในทกุกรณี  
3. หำ้มน ำแบตเตอรีส่ ำรองใสก่ระเป๋ำเดนิทำงโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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