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ก ำหนดกำรเดนิทำง   เดอืน สงิหำคม – พฤศจกิำยน 2562 

 (ดพูเีรยีดจำกตำรำงดำ้นลำ่งคะ่) 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภูม ิ

23.00 น. สมำชกิทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคำทเ์ตอร ์R ประต ู 8  สำยกำรบนิ EVA 

AIR  เจำ้หนำ้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบัทุกทำ่น 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ไตห้วนั  – เดนิทำงเมอืงหนำนโถว –วดัเหวนิอู ่– ลอ่งเรอืทะเลสำบ

สรุยินัจนัทรำ – วดัเสวยีนกวง – ศนูยบ์รกิำรนกัทอ่งเทีย่วเซีย่งซำน – หมูบ่ำ้น

ปีศำจซโีถว (นอนในหมูบ่ำ้นปีศำจ) 

 

 

 

 

 

 

 

02.15 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุไทเป...โดยสำยกำรบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่BR206 

06.50 น. ถงึทำ่อำกำศยำนเจยีงไคเช็ค เมอืงเถำหยวน  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ แซนวชิ+ชำนมไขม่กุ (บนรถ) 

จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิอูห่รอืวดับุ๋นบู๊ ซึง่หมายถงึศาสดาขงจื่อเทพเจา้แห่งปัญญา 

และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัวทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มมีูลคา่ถงึตัวละ 1 ลา้น

เหรียญไตห้วัน และน าท่านนมัสการ  ศำลเจำ้ขงจือ้  และ ศำลเจำ้กวนอู   ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและ

เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์ น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสุรยินัจนัทรำซึง่ไดร้ับการกลา่วขานว่า งดงามราวกับ

ภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วัน ตัง้อยู่ในเขตของ ซนัมูลเลก เนชั่นแนลซีนกิแอเรีย ซึง่

ทางการท่องเทีย่วไตห้วันไดก้อ่ตัง้ข ึน้เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อ

วันที ่21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผืนน ้าสูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-

2,000 เมตร มีความยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดด

เด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่า  “สุรยินั

จนัทรำ” พรอ้มทัง้น าทา่นนมัสการอัฐขิอง  พระถงัซมัจ ัง๋ ทีไ่ดอ้ัญเชญิ อัฐธิาตกุลับมาที ่วดัเสวยีนกวง  เมือ่ปี 

ค.ศ.1965 
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เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ ปลำประธำนำธบิด ี

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยบ์รกิำรนกัทอ่งเทีย่วเซีย่งซำน เป็นสถานทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในบรเิวณรอบทะเลสาปสรุยิัน 

จันทราทีม่ีความน่าสนใจในเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมแนวสมัยใหม่ทีม่คีวามเท่ห ์!! แทบจะทกุมุมของ

สถาปนกิชาวญีปุ่่ นมมีุมถา่ยรูปสไตลฮ์ปิๆใหเ้ลอืกหลายหลายมุม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นปีศำจซโีถว (xitou monster village) สรา้งขึน้ประมาณปี 2011 ... เป็น

หมู่บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณเล็กๆ บนภูเขาที่พรอ้มไปดว้ยเหล่าตัวการ์ตูนปีศาจญี่ปุ่ น ท าใหบ้รรยากาศพื้นที่

โดยรอบคลา้ยกบัการต์ูนญีปุ่่ นยอ้นยุค ทีเ่ราอ่านเจอตามหนังสอืการต์นูหรอืดตูามทวีแีละยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ทีต่กแตง่พเิศษเพือ่ใหเ้ขา้กบับรรยากาศของสถานที ่... และมมีุมฮปิ ๆ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืก

ถา่ยรูปสไตลฮ์ปิ ๆ แบบฉบับตวัทา่นแน่นอน   

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ในหมูบ่ำ้นปีศำจ 

พกัที ่: Monster Village Theme Hotel (นอนในหมูบ่ำ้นปีศำจ) 

 

วนัทีส่ำม ซโีถว – รำ้นชำ – อทุยำนอำหลีซ่นั – น ัง่รถไฟโบรำณ –– เมอืงเจยีอี ้–  

                หมูบ่ำ้นฮโินก ิ– ตลำดกลำงคนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอีซ้ ึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ของอุทยานอาหลีซ่ันระหว่างทางน าทา่นสู ่รำ้นชำใหท้่านไดช้มิชาขึน้

ชือ่ของไตห้วัน เดนิทางตอ่สูภ่เูขาอาหลีซ่นั 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  อำหำรพืน้เมอืงบนอำหลีซ่นั 

น าท่านเทีย่วชม อทุยำนแหง่ชำตเิขำอำหลีซ่นัในเขตเมอืงเจียอี ้ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วันที่

มคีวามสวยงามอยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร จากนัน้ใหทุ้กทา่นไดช้ม สวนสนพนัปี ทา่นจะไดพ้บกบัสน

หลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่ในแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปีและมีมุมใหถ้่ายรูป

เยอะมาก ๆ ขอบอก น าทา่น น ัง่รถไฟโบรำณอำหลีซ่นั ซ ึง่สรา้งข ึน้ในสมัยญี่ปุ่ นปกครองไตห้วันและเป็นรถไฟ

โบราณทีเ่หลือเพียง 3 แห่งในโลก  เดนิทางเมืองเจียอี้น าท่านชม หมูบ่ำ้นไมฮ้โินก ิที่มีประวัตศิาสตรค์วาม

เป็นมาตัง้แต่สมัยทีไ่ตห้วันยังเป็นเมืองขึน้ของไตห้วันท าใหห้มู่บา้นแห่งนี้มีบรรยากาศแบบหมู่บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ น

ดัง้เดมิและยังมรีา้นคา้ รา้นอาหารสไตลญ์ีปุ่่ นใหเ้ลอืกชม เลอืกซือ้ของญีปุ่่ นมากมายหลายรา้น  
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จากนัน้น าทา่นสู ่ตลำดกลำงคนืเมอืงเจยีอี ้ใหท้า่นไดอ้สิระในการชอ็ปป้ิง มีสนิคา้จ าพวกเสือ้ผา้ รองเทา้กฬีา

ยีห่อ้ดงั กระเป๋าเครือ่งประดบัตา่งๆ และอืน่ ๆ อกีมากมาย  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่: ORIENT LUXURY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

วนัทีส่ ี ่ เจยีอี ้– เดนิทำงเมอืงไทเป –  ชอ้ปป้ิงเคก้พำยสปัปะรด – อนุสรณส์ถำนเจยีงไค

เช็ค – จดุชมววิเมอืงไทเปบนภูเขำเซีย่งซำน (Elephant Mountain) 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทางเขา้สูเ่มอืงไทเป เมอืงหลวงของเกาะไตห้วัน ถงึไทเป น ำทำ่นชอ้ปป้ิงขนมเคก้พำยสปัปะรด เป็นของ

ฝากชัน้น าของไตห้วันซึง่ถอืว่าเป็นขนมประจ าชาต ิ

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  เมนสูกุ ีช้ำบไูตห้วนั 1 เซ็ทตอ่ทำ่น   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็คตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั มลีักษณะการกอ่สรา้งคลา้ย

วหิารเทียนถันที่ปักก ิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตที่กวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ชือ่เสยีงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตร ีและ โรงละครแห่งชาต ิและบรรยากาศทีน่ี่

ยังมคีวามฮปิของสถานทีแ่ละสถาปัตยกรรมผสมผสานท าใหเ้พิม่ความฮปิเขา้ไปไดอ้กี !!    

ไปตอ่กนัที ่ จดุชมววิเมอืงไทเปบนภเูขำเซีย่งซำน (Elephant Mountain Hiking Trail) เป็นสถานทีฮ่ติ

มากในตอนนี้ส าหรับชาวฮปิสเตอรอ์ย่างเราๆ น าท่านเดนิเทา้ข ึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาระยะทางประมาณ 650 

เมตร  เป็นทางลักษณะทางเดนิบันไดขึน้ภูเขา ทางบันไดจะมีทัง้สงูและต ่าเป็นจังหวะสลับกันไปใชเ้วลาเดนิ

บันไดขึน้ภเูขาประมาน 20 นาท ีค ำเตอืน !! หำกทำ่นเป็นโรคหวัใจ หรอื หรอืมปีญัหำเร ือ่งเขำ่ไมแ่นะน ำให้

ข ึน้ไปเพรำะเหนือ่ยมำก แต่เมื่อท่านขึน้ไปถงึสูจุ่ดชมววิแลว้ท่านจะลมืความเหนื่อยของการเดนิข ึน้บันไดมา

ตลอด 20 นาทเีพราะววิดา้นบน มนัสวยมำก !!  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิลงทางเดมิทีท่า่นขึน้บันไดมา  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่: HOLIDAY INN EAST TAIPEI หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ำ้ ไทเป  - หมูบ่ำ้นแมว Houtong Cat Village – น ำ้ตกสอืเฟิน – หมูบ่ำ้นสอืเฟิน 

ผงิซ ี– หมูบ่ำ้นจิว่เฟ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นแมว Houtong Cat Village ทีน่ี่คอืสวรรคข์องคนรักแมวเหลา่ทาสแมวทัง้หลายในอดตี

ชว่งสมัยทีป่ระเทศญีปุ่่ นเขา้มาปกครองไตห้วัน  หมู่บา้นหูต่งเคยเป็นพื้นทีเ่หมืองถ่านหนิมาก่อน จากนัน้เมื่อ

เหมืองถ่านหนิไดปิ้ดตวัลงชาวบา้นทีเ่คยอาศัยอยู่ตา่งก็ยา้ยออกจากพืน้ทีไ่ป แตย่ังมชีาวบา้นบางสว่นทีย่ังคง

เลอืกใชช้วีติทีห่มู่บา้นแห่งนี้ต่อและทิง้แมวนอ้ยจ านวนหนึง่ไว ้ต่อมาจ านวนของแมวไดเ้พิม่ข ึน้อย่างรวดเร็ว   

จนกลายเป็นปัญหาแมวจรจัดในทีส่ดุ จนกระทั่งมอีาสาสมัครคนรักแมว Peggy Chien ทีเ่ขา้มายังหมู่บา้นได ้

โพสตร์ูปภาพเกีย่วกับการดูแลแมวจรจัดผ่านทางสือ่โซเชีย่ล จนหมู่บา้นแห่งนี้กลายเป็นทีรู่จ้ักของคนทั่วไป

และไดม้กีารจัดระเบียบพืน้ทีน่ี้ จนกลายเป็นทีส่นใจและสามารถดงึดดูผูค้นเหลา่ทาสแมวคนรักแมวเขา้มาชม

เป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบันมแีมวอาศยัอยู่ในหมู่บา้นกว่าสองรอ้ยตวั จากนัน้อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วขนาด

เล็กจงึไดเ้กดิข ึน้ไม่ว่าจะเป็น รา้นคา้ คาเฟ่และรา้นอาหาร ทีจ่ัดไวต้อ้นรับบรรดานักทอ่งเทีย่วคนรักแมว  

 รา้นขายของทีร่ะลกึลายนอ้งแมวสารพัดแบบและตลอดเสน้ทางจะมีการตกแต่งดว้ยรูปภาพแมวนอ้ยน่ารักๆ 

ตลอดเสน้ทางแมวในหมู่บา้นหูต่ง  และทุกๆ พื้นที่ของทีน่ี่จะเจอกับแมวไปตลอดเสน้ทางบา้งก็นอนหลับ

พักผ่อนตาม โชวค์วามน่ารักใหคุ้ณตอ้งหยบิกลอ้งขึน้มาแทบไม่ทนั ทัง้นี้ยังมบีา้นแมวเล็กๆ ทีท่างหมู่บา้นจัด

ไวใ้หเ้ป็นทีอ่ยู่ของแมวตามเสน้ทางเดนิเทา้ดว้ยใหถ้า่ยรูปอกีดว้ย 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ รำ้นอำหำร 

น าทา่นชม น ำ้ตกสอืเฟิน ทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการสวยงาม เดนิทางต่อไปยัง หมูบ่ำ้นโบรำณสอืเฟิน เป็นหมู่บา้น

เล็กๆ อยู่ในเขตผิงซี เป็นหมู่บา้นโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น เนื่องจากในอดีตเคยเป็น

ปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถ่านหนิ ภายในมีอาหารทอ้งถิน่รสชาตดิ ีแนะน าท่านปล่อยโคมขงหมงิลักษณะ

คลา้ยโคมยี่เป็ง (ไม่รวมค่าโคมขงหมงิ) ถูกประดษิฐ์ข ึน้โดยขงเบง้ ที่ปร ึกษาดา้นการทหารคนส าคัญใน

ประวัตศิาสตรย์ุคสามกก๊ เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สารของกองทพัตัง้แตเ่มือ่ครัง้อดตี 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน ซ ึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แตส่มัย กษัตรยิก์

วงสวี แห่งราชวงศช์งิ มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุทองทีน่ี่  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าให ้

จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มกีรใช ้

จิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ  “อู๋เหยยีน เตอะซนัชวิ” ภูเขาทีส่วยงามในฉาก

ภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเที่ยวจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้    

(  ในกรณีทีเ่ดนิทำงไปหมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ินในวนัเสำร ์และ วนัอำทติยเ์มือ่ไปถงึจดุทีก่ ำหนดจะตอ้ง

เปลีย่นเป็นรถShuttle Bus เพือ่เดนิทำงขึน้ลงจ ิว่เฟ่ินคะ )  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศยั 

พกัที ่: NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว  

พเิศษ !! น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้ำ่นผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้กบักำรแชน่ ำ้แรธ่รรมชำต ิ

กบับรรยำกำศสว่นตวัภำยในหอ้งพกั (มอีำ่งน ำ้แรใ่นหอ้งพกัทุกหอ้ง) 

 

วนัทีห่ก   ศนูยส์รอ้ย Germanium Power – ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ัน้ 89 –  

                 วดัหลงซำน – ซเีหมนิตงิ – สนำมบนิเถำหยวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นเดนิทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภำพ GERMANIUM  แหล่งผลติ สนิคา้ที่ท าจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มี

คณุสมบัตใินการแผ่ไอออนลบ สง่ผลดตีอ่ผูส้วมใส ่อาทเิชน่ ท าใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนดขี ึน้ เพิม่พละก าลงั ผ่อน

คลายความตงึเครยีด เป็นตน้ โดยเป็นสนิคา้ยอดนยิมทีแ่พร่หลายในหลายๆประเทศทัว่เอเชยี 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ เสีย่ว หลง เปำ ไตห้วนั  

บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101ตกึระฟ้า แห่งนี้เคยมคีวามสงูเป็นอันดบั 1 ของโลก มคีวามสงูถงึ 508 

เมตร สรา้งข ึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยี่ยมสามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทือ่นของแผ่นดนิไหว และการป้องกัน

วนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่ที ่1,010 เมตร  

อสิระทา่นชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่นัสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้น า 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซนัซือ่ หรอืวดัเขำมงักร ขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั มคีวามสขุในชวีติครอบครัว 

ปลอดโรคภยั เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีง มอีายุกว่า 300 ปี  ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 วัดหลงซนัซือ่ถกูทิง้

ระเบดิจนพระอุโบสถไดร้ับความเสยีหายยับเยนิ  แต่ปรากฏว่า พระโพธสิตัวก์วนอมิ ทีป่ระดษิฐานภายในวัดนัน้

กลบัไม่ไดร้ับความเสยีหายเลย ท าใหผู้ค้นเลีย่มใส ศรัทธา พากนัมากราบไหว ้นอกจากนี้ยังมเีทพเจา้ทีม่าจาก

ทัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทบัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอู เรือ่งความซือ้สตัย์
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และหนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังในดา้น

ของความรัก จากนัน้น าท่านไปยัง ย่ำนชอ้ปป้ิงตลำดซเีหมนิตงิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยดิฮติของวัยรุ่นไตห้วัน 

หากเปรียบกับบา้นเราก็เหมือนบรเิวณสยามนั้นเอง ซึง่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนดฮ์ติของเหล่า

บรรดาวัยรุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไวท้ีน่ี่  และนอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้ เครื่องประดับ เครื่องส าอางค ์

สารพัดแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดงัตา่งๆ ทัง้อาหารในสไตลช์าวไตห้วันและอาหาร

นานาชาต ิ***อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยัในซเีหมนิตงิเพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง***  

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.45 น. เหริฟ้ำเดนิทำงสูก่รงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่ BR205 

23.30 น. ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู.ิ..โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

**หมำยเหต*ุ* รำยกำรทวัรน์ีม้แีวะรำ้นขำยของฝำกทีข่ ึน้ชือ่3รำ้น คอื 

 รำ้นชำ รำ้นขนมเคก้สปัปะรด รำ้นสรอ้ยGERMANIUM SHOP 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

 

หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำนีบ้รษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิหำกมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ  

*** 20 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิำรคะ่*** 

 

 

 

 

ชว่งการเดนิทาง ผูใ้หญพั่ก 

หอ้งละ  

2 ทา่น 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 

12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 

เด็กอายุต า่กว่า 

12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ ่

 2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายุต า่กว่า  

12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ่  

2 ทา่น 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พักทา่น

เดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

 

24-29 ส.ค.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,800.- 

15-20 ก.ย.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 
 

5,800.- 

13-18 ต.ค.62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 
 

5,800.- 

14-19 ต.ค.62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 
 

5,800.- 

27ต.ค. - 01พ.ย.
62 

27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 
 

5,800.- 

16-21 พ.ย.62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 
 

5,800.- 
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อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับชัน้ประหยัด พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  *ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ ีการตก

ลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 

 

เดนิทำงทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีำ่ส ำหรบัคนไทยถอืพำสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สำมำรถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 

พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หำกไมแ่นก่รณุำสอบถำมตวัแทนจ ำหนำ่ยไดเ้ลยคะ่ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ ทำ่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคำ้) (=900 TWD/ลูกคำ้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 

 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 

 

 

 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมำยเหต ุ



STG4  ไตห้วนัเกินคาด ตามสไตล ์Hipster ทาสแมว 6 วนั 4 คืน BY EVA AUG-NOV 19 

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ

การ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก

อบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิาร

ทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน

สทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

    


