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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – (อาบนา้ แร่ ธรรมชาติภายในห้ อง)

04.30 น.

คณะพร้ อม ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พระโดดกาแพง+ขาปูยกั ษ์
นําท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ ขึ ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริ สทุ ธิ์ที่สดุ
ของไต้ หวัน เนื่องจากเป็ นเมืองที่อ ยู่ในหุบเขาและล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็ นเมือ งที่มีแหล่ง
นํ ้าแร่ ที่ดีที่สดุ ของไต้ หวันอีกด้ วย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
www.taii.com.tw/en/room.php
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
*** หลังรั บประทานอาหารค่ า เชิญท่ านผ่ อนคลายความเหนื่อยล้ าโดย การแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ (ใน
ห้ องส่ วนตัว) เชื่อกันว่ าแร่ ธาตุในนา้ แร่ นีจ้ ะช่ วยบารุ งสุขภาพ ทาให้ ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขนึ ้ ทาให้
ผิวพรรณเปล่ งปลั่งสวยงาม ***
หมายเหตุ : กรุ ณ าจัด กระเป๋ าส ารองใบเล็ก สาหรั บ การเข้ าพัก 1 คื น ที่อ าหลี ซั นพร้ อมเตรี ย ม
ผ้ า ขนหนู ผื น ใหญ่ แ ละอุ ป กรณ์ กั น หนาวให้ พร้ อม ส่ ว นกระเป๋ าหลั กเก็ บ ไว้ บนรถโค้ ช เนื่ อ งจาก
โรงแรมบนอาหลีซันไม่ มีลิฟท์ บริการ

07.25 น.
11.55 น.
เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สอง

ผูหลี่ – ศาลเจ้ ากวนอู – ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซาจั๋ง) – ชิมชาอู่หลง เจียอี๋ – อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่ าสน 2,000 ปี )

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้ าขงจือ้ เทพเจ้ า แห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ าแห่ง
ความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึง่ ตั ้งอยู่หน้ าวัดมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน นําท่าน ล่ องเรื อ
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่ โอบล้ อมไปด้ วยขุนเขาอันสวยงาม และนํา
ท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง จากนั ้นนําทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอู
หลงมีต้นกําเนิดที่ไต้ หวันโดยเฉพาะที่จงั หวัด หนันโถว แห่งนี ้เป็ นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สดุ ท่านจะได้ ชิมชา
อูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับนํ ้าทะเล 2,000 เมตร ขึ ้นไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL
นําท่านสู่ อุทยานอาหลีซัน (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมงครึ่ง) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ที่สดุ ของเกาะไต้ หวัน ตั ้งแต่สมัยที่ญี่ปนยั
ุ่ งปกครองอยู่ มีทั ้งนักเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรงบันดาลใจ
ในการสร้ างผลงานที่นี่เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั ้งป่ าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรี ยบ
ไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครัง้ หนึง่ ในชีวิตต้ องมาเยือน เดินชมป่ าสน 2,000 ปี ทิวสนตั ้งเรี ยงตระหง่าน พริ ว้
ตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ ในความทรงจําอย่างหาที่

เที่ยง
บ่ าย
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ค่า

เปรี ยบไม่ไ ด้ นําท่าน เดินชมป่ าสน 2,000 ปี ทิวสนตัง้ เรี ยงตระหง่าน พริ ว้ ตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติที่
สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ ในความทรงจําอย่างหาที่เปรี ยบไม่ได้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หัวซินหยวน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั WUN-SUN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3+ ดาว
http://www.xn--rht54sl46a2kk.tw

วันที่สาม

อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ ขึน้ ) – ไทจง –
นั่งรถไฟหัวจรวดไปไทเป – ไทเป – นั่งรถไฟ MRT– แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง

04.30 น.

นําทุกท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึง่ เป็ นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปนทิ
ุ่ ้งเป็ นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็ นรถไฟเล็กที่
ในปั จจุบนั ยังเหลือ อยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อ เดินทางขึ ้นไปถึงยอดของเทือ กเขาอาหลีซันชมความ
งดงามของพระอาทิตย์ขึ ้นจากขอบฟ้ าหลังเทือกเขาที่สงู ที่สดุ ในไต้ หวัน (ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) มีวิวทิวทัศน์
เป็ นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั ้งเป็ นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื ้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั น้
เดินทางกลับโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หัวซินหยวน
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทจง เพื่อนัง่ รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทจงถึงสถานีไทเป สัมผัสความเร็ วกว่า 250
กิโลเมตร ต่อชัว่ โมงนําท่านเดินทางสูเ่ มืองไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ตงหยวน
เดินทางถึง ไทเป จากนั ้นนําทุกท่าน นั่งรถไฟ MRTไปอิสระช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเห
มินติง เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่ นไต้ หวัน มีร้านค้ า
ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ ายี่ห้อ ONITSUKA TIGERที่กําลังได้ รับความนิยมที่
เมืองไทยขณะนี ้ เป็ นรองเท้ าสัญชาติญี่ปนที
ุ่ ่ไต้ หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็ นสิ่งที่พลาดไม่ได้ สําหรั บทุกคนที่
เดินทางมาถึงไต้ หวัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ สุกีช้ าบู ชาบู+เบียร์ ไม่ อัน้
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
หมายเหตุ : กรุ ณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพือ่ ความสะดวกในการขึ้นรถไฟ สาหรั บการเข้ าพัก 1 คืน ที่
ฮัวเหลียน ส่ วนกระเป๋าหลักฝากไว้ ทโ่ี รงแรม

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่ส่ ี

ไทเป – อุทยานเย๋ หลิ ว – พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติก้ ูกง – ศูนย์ ประการั งแดง - นั่ งรถไฟด่ วน
(ไทเป-ฮัวเหลียน)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่งนี ้ตั ้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ น
แหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั ง้ ที่เกาะไต้ หวันเริ่ มดันตัวจากใต้ ทะเลขึ ้นสู่ผิวนํ ้าเมื่อครั ง้ หลายล้ านปี ที่แล้ ว การ
เซาะกร่ อ นของนํ า้ ทะเล และลมทะเล ทํ า ให้ เ กิด โขดหิ นงอกเป็ นรู ป ร่ า งลัก ษณะต่ าง ๆ น่ าตื่ น ตาที เดี ย ว
โดยเฉพาะหิน รู ปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้ ว
จะต้ องไปถ่ายรูปคู่กบั สิง่ นี ้ ที่นี่ยงั มีร้านค้ าต่างๆมากมายที่ขายของแห้ งที่มาจากทะเลให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเลือก
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เที่ยง
บ่ าย
ค่า

ชิมได้ อย่างจุใจ หลังจากนั ้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติก้ ูกง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี ้เป็ นสถานที่
เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ ้นมีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ย้อนหลังไปถึง
5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักกันว่าเป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกแห่งนี ้ ตั ้งอยู่ที่
ชานกรุงไทเปและเป็ นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้ กว่า
620,000 ชิ ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั ้งยุคทองทั ้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์ จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เก็บ
รวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมลู ค่ามหาศาลมากที่สดุ และยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวม
ไว้ มีจํานวนมาก จึงต้ องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็ นจํานวนมาก แต่
วัตถุโบราณชิ ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรื อแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีนํ ้าตาลเหมือนหมู
สามชั ้นจะมีให้ ชมตลอดปี จากนั ้นพาท่านชมอัญมณีที่ลํ ้าค่ามากๆ จากนั ้นพาท่านชมอัญมณีที่ลํ ้าค่ามากๆ
ของชาวไต้ หวัน ณ ศูนย์ ปะการั งแดง เป็ นศูนย์ปะการั งแดงที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก ซึ่งปะการั งแดงถือเป็ นอัญ
มณีชั ้นสูงและเป็ นที่แพร่ หลายของชาวไต้ หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรั บสมดุลในร่ างกาย ซึ่งชาวไต้ หวัน
นิยมนํามาทําเป็ นเครื่ องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรั บ
สภาพจิตใจได้ ด้วย ซึง่ ปะการังแดงนี ้จะถูกค้ นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่ งภาคตะวันออกของไต้ หวัน ซึ่งมี
อยู่มากที่สดุ เกาะโอกินาว่าของญี่ปนุ่ และชายฝั่ งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั ้น ซึง่ ปะการั งแดงนี ้จะ
อาศัยอยู่ใต้ ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้ นพบว่าเริ่ มมีการนํามาทําเครื่ องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีต
เป็ นเครื่ องประดับสําหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั ้นสูง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล+ กุ้งมังกรไต้ หวัน
นําท่านเดินทาง นั่งรถไฟด่ วนสู่เมืองฮวาเหลียน (ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) หรื อเมืองหลวงฝั่ งตะวันออก
ของเกาะไต้ หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ สลัด + สเต็กจานร้ อน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั AZURE HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
http://www.azurehotel.com.tw/

วันที่ห้า

ฮัวเหลียน – อุทยานแห่ งชาติทาโรโกะ (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์ หยกและหิน
อ่ อน – โรงงานขนมโมจิ - นั่งรถไฟด่ วน - (ฮัวเหลียน-ไทเป) – ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติทาโรโกะ (การเข้ าชมอุทยานขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากเกิดฝนตกหนัก
หรื อทัศนวิสยั ไม่เอื ้อต่อการท่องเที่ยวทางอุทยานจะปิ ดโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า) เป็ นอุทยานที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของไต้ หวัน คําว่าทาโรโกะ มาจากภาษาของชาวพื ้นเมือง มีความหมายว่า ภูเขาที่ยิ่งใหญ่ ได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นสถานที่ที่มีทศั นียภาพของภูเขาและแก่งหินอ่อนที่สวยงามและเป็ นเอกลักษณ์ ทัศนียภาพเป็ น
หน้ าผาสูงชัน ประกอบด้ วยช่องเขา หุบเขาลึก มีลาํ ธาร และนํ ้าตก ก้ อนหินที่ถูกนํ ้าในลําธารกัดกร่ อนจนกลม
มน มีลักษณะสวยงามดุจภาพวาด จุดชมวิวที่น่าประทับใจในเขตอุทยานได้ แก่ หน้ าผาโพรงนกนางแอ่น
สะพานซือมู่ นํ ้าตกชางชุน และทาโรโกะ จอร์ จ หรื อช่องแคบหินอ่อน ทัศนียภาพของที่นี่จดั ว่างดงามเป็ นพิเศษ
แห่งหนึง่ ของโลก นําท่านชม โรงงานหินอ่ อน ที่มีชื่อเสียงของฮวาเหลียนชมกรรมวิธีการเจียระไนหินอ่อน นํา
ท่านเข้ าเยี่ยมชม โรงงานโมจิ แหล่งรวมโมจิ ต้ นตําหรับของญี่ปนุ่ ท่านสามารถถ่ายรูปกับ ร้ านที่มีการตกแต่ง
สไตล์ญี่ปนุ่ อีกทั ้งยังสามารถเลือกซื ้อโมจิหลากหลายชนิดอีกด้ วย
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เที่ยง
บ่ าย
ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง ไท่ ผิงหยาง
นําท่านเดินทาง นั่งรถไฟด่ วนสู่ไทเป (ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ไท่ ผิงหยาง
หลังรั บประทานอาหารคํ่าพาท่านไปอิสระช็อ ปปิ ง้ ตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ตไนท์ มาร์ เก็ต ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทเป ซึง่ แบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื ้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื ้นเมืองที่
ขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวันคือ เต้ าหู้เหม็น หากใครไปไต้ หวันแล้ วไม่ได้ ลิ ้มลองรสชาติของเต้ าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่
ถึงไต้ หวัน และยังมี เครื่ อ งดื่ม อีกชนิดที่ มีต้ นกํา เนิ ดที่ไ ต้ หวันคื อ ชานมไข่มุก ส่ว นตลาดคนเดิน ก็มีสินค้ า
หลากหลายชนิดตั ้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั ้งสินค้ าเสื ้อผ้ า รองเท้ า เครื่ องประดับ โดยที่ รองเท้ าผ้ าใบ
รองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆ
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw

วันที่หก

ไทเป – ตึกไทเป 101 (ชมวิวชัน้ 89) – ร้ านขนมเค้ กสับปะรด– หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค –
วัดหลงซันซื่อ–สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ ้นลิฟท์ที่เร็ วที่สดุ ในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกับระบบป้องกัน
แผ่นดินไหวที่เรี ยกว่า Damperเป็ นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวน
อยู่บนชั ้น 89 เพื่อคอยทําหน้ าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว จากนั ้นพาท่านไปชิมขนมขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวัน
ที่ ร้ านขนมเค้ กสับปะรด ซึ่งทําจากแป้งเค้ กโดยที่ภายในสอดไส้ สับปะรดกวน ที่มีเนือ้ ละเอียดนุ่มนวล มี
รสชาติที่อร่ อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็ นของฝากอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา
นํา ท่า นชม หอที่ร ะลึ ก เจีย งไคเช็ ค ซึ่งสร้ างจากหิ นอ่ อ นทัง้ หลัง ศึกษาชีว ประวัติ แ ละผลงานของอดี ต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้ อมถ่ายรูปกับรู ปปั น้ ทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั ้งอยู่ในโถงใหญ่ชั ้นบน ชั ้นล่างเป็ น
ห้ องแสดงนิทรรศการและข้ าวของเครื่ องใช้ ของอดีตผู้นําตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั ้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้ าง
คล้ ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้ านข้ าง
ของหออนุสรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบจีน จากนั ้น
นําท่านกราบไหว้ ขอพร พระโพธิสัตว์ กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี
สร้ างตั ้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผ้ คู นมากราบไหว้ และสวดมนตร์ กนั เป็ นจํานวนมาก วัดนี ้ถูกบูรณะ
มาแล้ วหลายครัง้ จากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สดุ คือช่วงสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ซึ่งวัดนี ้
เสียหายทัง้ หมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์ พระโพธิ สตั ว์ กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้ แต่นิดเดียว
นอกจากนี ้ยังมีเทพเจ้ าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ ได้ กราบไหว้ ขอพร
รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
20.10 น.
23.05 น.
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

19-24, 26-31
2-7, 9-14, 17-22, 22-27, 27-04 มี.ค.
1-6, 8-13, 20-25, 27-01 เม.ย.

ท่ านละ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักห้ องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

45,900.45,900.45,900.34,500.9,900.-

35,500.35,500.35,500.26,900.9,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้ องมีผ้ เู ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ ้นไป
2. อาบนํ ้าแร่ เป็ นบริ การพิเศษเพิ่มเติมให้ ไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ หากไม่ได้ ใช้ บริ การ
3. ราคานี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากการผกผันของราคาค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในภายหลังการออกราคานี ้
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั ้นประหยัดตามเส้ นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั ้น
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั ้น
 ค่าโรงแรมห้ องพัก 2-3 ท่านต่อห้ องตามรายการที่ระบุเท่านั ้น
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการทีร่ ะบุเท่านั ้น
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั ้น
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั ้น
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทฯ จากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ ท้องเครื่ องบินท่านละ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 นํ ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรื อพาสปอร์ ต
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สงั่ เพิ่มเติมจากรายการที่ทาง
บริ ษัทฯ จัดให้ เป็ นต้ น
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนํ ้าหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้ าวที่กลับเข้ าประเทศ
 ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม







เงื่อนไขการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
15 วัน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชําระมาแล้ ว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษัทฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามจริ ง
เท่านั ้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ ว และค่าวางมัดจําห้ องพัก ฯลฯ

การชาระเงิน
 ส่งใบจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
o ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้ หวัน พม่า ท่านละ 10,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทั ้งหมดล่วงหน้ า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้ อง
ชําระล่วงหน้ า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
 เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทั ้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านบัญชี ของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรง บริ ษัทฯ จะถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ ระบุไว้ โดยทั ้งหมด
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การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทั ้งหมด
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีตวั๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ แบบ NON-REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอ วีซ่า
ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ ขอคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั ้น ทั ้งนี ้ต้ องไม่
อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้ เปลีย่ นชื่อ และไม่อนุญาตให้ คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้ พิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่าน
ต้ องยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้ านบน
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี ้
o ล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน,
ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป - กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ
ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
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การสะสมไมล์ ของสายการบิน
 การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมด เป็ นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั ้น
ค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงและค่ าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ลา่ สุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึ ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความ
เป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 นํ ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบินคือ 30 กิโลกรั ม (สําหรั บผู้โดยสารชั ้น
ประหยัด / Economy Class) หากสัมภาระมีนํ ้าหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรั ม และ มีความกว้ าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่ามาตรฐานได้
ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผู้เดินทางต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเอง
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