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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

23.00น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว R ประต ู8 สายการบนิ  EVA AIRมี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรที่น่ังบนเครือ่งบนิ 

 
วนัทีส่อง สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ – เมอืงเจยี

อี ้

 
02.15น. บนิลดัฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ สายการบนิ  EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206(มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  
 ** (สายการบนิEVA AIRจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวนประเทศไตห้วนั (เวลาทีป่ระเทศไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจาก

ผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว(Nantou)โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว 

ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วนัและไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิ

แมแ่หง่ไตห้วนั) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1)  
 นําทา่นลงเรอืสาํหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา (Sun Moon Lake)เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่ที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุสาํคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอฐัขิองพระถัง

ซมัจ๋ังทีว่ดัพระถงัซมัจ ัง๋ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี 

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่น

ละ 50NTD 
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แวะพักเหนือ่ย หาของอร่อยกนิ แนะนําไขต่ม้ใบชาสตูรอามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยา่งทีค่วรคา่แกก่ารไป

ลิม้ลอง ดว้ยสตูรเฉพาะตวัของอามา่ และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถิันในทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารตม้ไขท่ีอ่ามา่จะตม้พรอ้มกบั

สมนุไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ดหลนิจอื ทําใหเ้มือ่กดัไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมนุไพรพรอ้มกบัรสเค็มนดิหน่อยของ

ตวัซอส รวมๆแลว้เขา้กนัและอร่อยสดุ รา้นอามา่เป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมี

สาขาทีน่ีท่ ีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่  (2) 

บา่ย เยีย่มชม หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่(Formosan Aboriginal Culture)หนึง่จดุไฮไลทข์องไตห้วนั ทีร่วม
ความหลากหลายสสีนัไวใ้นทีเ่ดยีว หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ต ัง้อยูเ่มอืงหนา่นโถว ซงึหมูบ่า้นแหง่เป็น

สถานทีท่ ีจ่ดัแสดงวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวพืน้เมอืงแบบด ัง้เดมิ  เชน่ การเตน้รําแบบพืน้เมอืงดัง้เดมิ 
การรอ้งรําทําเพลง และการ จําลองพธิกีารแตง่งานแบบพืน้เมอืงดัง้เดมิ อกีทัง้ยังมหีมูบ่า้นจําลองของแตล่ะชนเผา่ 

รวมถงึให ้ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ณ รา้นขายของทีร่ะลกึของแตล่ะชนเผา่ นอกจากนัน้ ณ ทีแ่หง่นียั้งม ีสวน

พฤกษชาตใิหท้า่นไดรั้บชมความสวยงามของธรรมชาต ิซึง่ในชว่งมนีาคมของทกุปีจะเขา้สู ่ชว่งเทศกาลดอกลาเวน
เดอร ์และสวนสนุกใหท้า่นไดส้นุกสนานครืน้เครง (ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่) 

 
(ชว่งประมาณปลายเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลงัเบง่บาน 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 350NTD 

 

 

 
 

นําทา่น น่ังกระเชา้ลอยฟ้า  ชมความสวยงามของหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 
ชนเผา่ และความสวยงามของทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา 
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หลงัจากนัน้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงเจีย่อี(้Chiayi)เมอืงทีถ่กูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล เจยีอีเ้ป็เมอืงทีม่แีหลง่

ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลกถงึ 3 อทุยาน ซึง่ทัง้ 3 อทุยานนัน้มทีศัยนยีภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงาม
แตกตา่งกนัไป “จากภเูขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล” 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (3) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม เมอืงเจยีอี ้– รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน –เมอืงไทจง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (4) 

นําคณะเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไร่

ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลบักบัภเูขานอ้ยใหญอ่นัสวยงาม จากนัน้พาทา่น แวะชมิชาอาลซีาน ที ่รา้นชา  (Tea 

Shop)ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วนั มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมันปลกูบนเขาอาลซีานในระดบัความสงู

เป็นพันเมตรจากระดบัน้ําทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลบัเป็นของฝาก เดนิทางตอ่สูอ่ทุ ยานแหง่ชาติ

อาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน  (5) 

หลงัอาหารกลางวนันําทา่นชมจดุทอ่งเทีย่วสาํคญัตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม 

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนั อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน ( Alishan National Scenic Area)เป็นอทุยานทีม่ี

สวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนั ใหท้า่นเดนิชมดืม่ดํา่กบัธรรมชาตขิอง
ป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกบักบัตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1 ,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณ

รูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ทา่นจะไดพ้บสชีมพูของดอก
ซากรุะทีจ่ะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ 

 
 (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลงัเบง่บาน ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250NTD 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝั่งขา้งทาง  โดยรถไฟสายนีถ้กูสรา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น

เพือ่ใชใ้นการลําเลยีงตน้ไม ้
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และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung)เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SUN HOT SPRING & RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชนํ่า้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่ไทเป –รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อทยุานแหง่ชาตหิยางหมงิชาน –ยา่นซเีหมนิตงิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (7) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป  (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของ

ไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มปีระชากร

ประมาณ 3 ลา้นคน นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด  (Pineapple Cake Shop)ขนมยอดนยิมของ

ไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนัน้นําทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ

(Germanium Shop)ทีเ่ป็นเครือ่งประดบัเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินป้องกนั

รังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครือ่งประดบัล้ําคา่ของ

ชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา (8) 

นําทา่นเดนิไปปยัง อุทยานแหง่ชาตหิยางหมงิซาน  (Yang Ming Shan National Park)หา่งจากตวัเมอืง

ไทเปประมาณ 20 กโิลเมตร จากทางเหนอืเทา่นัน้ ถอืวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่

ของไตห้วนั ลกัษณะเป็นเทอืกเขาทีม่อีณาเขตกวา้งถงึประมาณ 7 หมืน่ไร่ ภายในอทุยานแหง่นีม้สีถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆมากมายทีน่่าสนใจ ไดแ้กแ่คมป์ป้ิง เสน้ทางเดนิป่า ปีนเขา ชมสตัวป่์า น้ําตก ตน้ไม ้ป่าไม ้บอ่น้ําแร่ ทัง้นี้

สถานทีแ่หง่นีใ้นแตล่ะฤดก็ูมคีวามน่าสนใจหรอืเสน่หแ์ตกตา่งกนัออกไป  

 

ชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์ถงึตน้เดอืนมนีาคม เป็นชว่งทีส่ามารถรับชมดอกซากรุะบาน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ) และ สามารถรับชมดอกกหุลาบพันปีสขีาว ดอกคอลลา่ลลิลี่  ตลอดจน หรอืในเดอืนตลุาคมก็จะมี

ลานหญา้สเีงนิ และทีส่าํคญัในชว่งฤดหูนาวทีน่ียั้งมหีมอกหนาลอยปกคลมุเนนิเขาอกีดว้ย 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 

โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท

แฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีียั้งถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กู

เหมาะสาํหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อยา่งของไตห้วนั ถงึจะมกีลิน่

เหม็นแตอ่ร่อยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคูก่บัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 

มันเขา้กนัดอียา่งลงตวั  

 

 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูพระกระโดดกําแพง  (9) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... FUHSIN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิหยห่ลิว่ – รา้นคอสเมตกิ– ถา่ยรูปคูต่กึไทเป 101 – สนามบนิเถา

หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (10) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  (Jiufen Old Street)ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบุนั

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ 

มากมาย 
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แนะนําของอร่อย บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนับวัลอยของไตห้วนั

จะชิน้ใหญก่วา่และเนือ้หนบึกวา่มากครับแตล่ะสก็ีคนละรสและมคีวาม

หนบึไมเ่ทา่กนัครับสว่นน้ําเชือ่มจะเป็นน้ําถั่วเขยีวหอมๆหวานๆสามารถ

สัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟีู้ ด (11) 
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่  (Yue Liu National Park)อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอื

สดุของเกาะไตห้วนั มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลม ทะเล ทําให้

เกดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีง

โดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 

 
 

หลงัจากนัน้นําทา่นแวะรา้นคอสเมตกิ ( Cosmetic Shop)ทีม่เีครือ่งสาํอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดทีข่ ึน้

ชือ่ของไตห้วนัใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มทีจ่ากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่น

ไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) 

ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิ

เชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM 
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,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  

 

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที่ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง  โดยคา่ตัว๋

ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

21.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงเทพฯโดยสายการบนิสายการบนิ  EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  
00.05+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมกิรุงเทพฯ 

** (สายการบนิEVA AIRจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ  
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญแ่ละเด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

10 – 14 มกราคม 2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

24 – 28 มกราคม 2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

27 – 31 มกราคม 2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
18,999 5,000 12,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
20,999 6,000 14,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 



  -9-   

 

08 – 12 มนีาคม 2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 19,999 5,000 13,999 

14 – 18 มนีาคม 2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 20,999 6,000 14,999 

17 – 21 มนีาคม 2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 19,999 5,000 13,999 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
20,999 6,000 14,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 
ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 

ขากลบั  BR205 (21.10 – 00.05+1) 
19,999 5,000 13,999 

14 – 18 เมษายน 2562 
ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
23,999 7,000 17,999 

16 – 20 เมษายน 2562 
ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
19,999 5,000 13,999 

17 – 21 เมษายน 2562 
ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
19,999 5,000 13,999 

19 – 23 เมษายน 2562 
ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
19,999 5,000 13,999 

26 – 30 เมษายน 2562 
ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 

ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
20,999 6,000 14,999 

  

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,000 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1 ,000 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด ้

จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดงันัน้  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้   

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้มเ่กนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

1.1 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

2.1 แบตเตอรีส่าํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี่
สาํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  

2.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 
กอ้น 

2.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
3. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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