
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหศัจรรย ์

บนิหร ูเทีย่วคุม้ 
Taiwan 



 

 

วนัแรก วนูนณสนวุวรรบมานส ● สนามบินเถาหยวน  (ปเเไ )   ● ปถจง    ●  หมู่บ้านสายรุ้ง  ● เจียอี้    ●  ตลาดเหวินฮวา ปนเ์มาเก็ต

          (BOX SET/เยน็) 

05.30 น. พร้อนกัน บ วนูนณสนวุวรรบมานส ขาออก ชั้น 4   ์ราตเ์ ทอคเ  S ปคะทู 9  เคูน์เตอร์วูยกูรณสน CHINA AIRLINES 

(CI)โดยมี์จา้หนา้ต่ีอ านวยรวามสะดวกแก่ตุกต่าน 

 

80.35 น. ออก์ดินตางสู่ เนืองไทเปโดยวูยกูรณสน CHINA AIRLINES ์ต่ียวบินต่ี CI838  
)ณรสกูรอูบูรแดงเคริืองดืินณนเคริือง)  

13.18 น. ์ดินตางถึง วนูนณสนเถูบยวน ปรงเทศไต้บวนั ผา่นพิธีกาคทควจรน์ขา้์มือง์คียบค้อยแลว้  
)เวดูท้องถสินเร็วกวู่ปรงเทศไทย 1 งิัวโนง)  

จูกน้ัน ์ดินตาง์ขา้สู่์มืองไตจง )ใง้เวดูเดสนทูง 2 งิัวโนง)  ระหว่างเาง บริการ   SET BAKERY & MILK TEA ของว่างและ
ชานมเคร่ืองดื่มขึน้ช่ือของปต้หวนั 

น ูทู่น จากน้ัน เดินเางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยูก่นั
ท่ีไตห้วนั ซ่ึงสร้างข้ึนอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและ
ก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปท าใหมี้ช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจง
ไปในท่ีสุด น ูทู่น ์ดินตางสู่เนือง เจียอี ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

จูกน้ัน น าต่านชอ้ปป้ิง ตดูดกดูงคืนเบวสนฮวูไนท์นูเก็ต ซ่ึง์ป็นทลาดต่ีมีช่ือ์สียงต่ีสุดในมณฑล์จียอ้ีในทอนกลางวนั
ถนน Wenhua ์ป็นถนนส าหคับ กาครมนารม์หมือนถนนอ่ืนๆตัว่ไปและกลายมา์ป็นถนนรน์ดินในทอนกลางรืน  
มีสินรา้ตุกปคะ์ภตวางขายและไดคั้บกาค์ลือกให้์ ป็น 1 ใน 10 ของทลาดกลางรืนต่ีดีต่ีสุดในไทห้วนั 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 
ให้เ่านปด้เลอืกสรร หมู ปก่ เนือ้ ไลา และ บุไเฟ่ต์สลดับาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าเวัร์ในวนัเดินเางปด้เลยค่ะ 

   

 

 

 

 

 

ทีพิกั KUAN HOTEL บรือเทยีณเทู่ )เนืองเจียอี้) พกั 1 คืน  

วนัทีวิอง เจียอี ้● รู้นใณงู ● อุทยูนอูดซีูน ● นิังรถไฟโณรูบงนววนวนพนัปี  ●  ไถจง ● รู้นพูยวัณปงรด ● นสยูฮู รู่ 

ไอศกรีน  ● ตดูดอีจ้งไนท์นูร์เกต็       )เงู้/กดูงวนั/อสวรง) 

เงู้  ณรสกูรอูบูรเงู้ บ บ้องอูบูรของโรงแรนทีพิกั 
จูกน้ัน น ูทู่นงสนงูอา่บดง และ ชมกาคสาธิทกาคชงชาแบบท่างๆ ์พื่อให้

ต่านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและได้คับปคะโยชนเจากกาคด่ืมชา ตั้งชาอู่
หลงจากอาลีซาน ชาจาก์มืองฮวั์หลียน และ์ลือกซ้ือชาอู่หลงต่ีข้ึน
ช่ือของไทห้วนัไป์ป็นของฝากและด่ืมตาน์อง 



 

จูกน้ัน ์ดินตาง์ดินตางข้ึนเขูอุทยูนอูดีซูน
อุตยานต่ีมีรวามสวยงามและมีช่ือ์สียงต่ีสุด
ใน์กาะไทห้วนั น ูทู่นเดสนงนอุทยูน ทาม
์ส้นตางธคคมชาทิโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุ
หลายค้อยปี ไปจนถึงอายุ 2, 055  ปีและชม
สวนซากุคะและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้นน ู
ทู่นวักกูรงเจู้พ่อเวือ ณ ศาล์จ้าพ่อ์สือ
กลางอุตยานอาลีซาน จากนั้น น ูทู่นนิัง
รถไฟโณรูบชมอุตยาน ผ่าน์ส้นตางป่าสน 
ใหต้่าน์พลิด์พลินกบับคคยากาศของอุตยานต่ีมีรวามอุดมสมบูคณเ ชมทน้ไมแ้ละดอกไมท้ามฤดูกาล 
** ในช่วงไระมาณไลายเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม ของเุกไี เไ็นช่วงชดูใบปม้กลดิอก ากุระก ำ าลังเบ่งบาน เั้งนี้

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละวนั   

 

เทียิง ณรสกูรอูบูรกดูงวนั บ มัตตูคูร อูบูรจีนพืน้เนือง 



 

น ูทู่น ์ดินตางกลบั์มืองไถจง น ูทู่นแวะชมรู้นขนนพูยวัณปงรดค้านน้ี์ป็นค้านซ่ึงได้กาคคับคองรุณภาพจากกาค

ต่อง์ต่ียวแห่งปคะ์ตศไทห้วนั และ คารายอ่ม์ยาปลอดภาษีสินรา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะคดขนมพาย์ผือก 

ขนมพายช็อรโกแลทไส้์กาลดั หมูแผน่ ขา้วทงัสาหค่าย ขนมโมจิคสชา ฯลฯ 

จากน้ัน เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า  )★★พิเศษให้เ่านปด้ชิมปอศกรีมเ่านละ 1SCOOP★★สุด

ยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง 

เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของ

โรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีท าใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาด

สาย 

 

 

 

 

 

 

 

จูกน้ัน น าต่าน์ดินตางสู่ตดูดกดูงคืนอี้จง )Yizhong 

Street Night Market) ถนนคนเดินอ้ีจงเป็น

หน่ึงในถนนท่ีน่าสนใจ มีทั้ งแฟชั่น เ ส้ือผ้า 

รองเทา้ ท่ีทนัสมยัราคาไม่แพง อาหารทานเล่น 

ของกิน ท่ีน่ีค่อนขา้งคึกคกัช่วงเวลากลางวนัจนั

ถึงกลางคืนเลย เพราะว่าอยู่ติดกบัมหาวิทยาลยั 

ดังนั้ นพวกแฟชั่นจะเน้นกลุ่มวยัรุ่นนักศึกษา 

รวมถึงร้านอาหารและคาเฟ่  ต่างๆ ก็มีให้เลือก

เขา้ไปทานท่ีน่ี  )อสวรงอูบูรค ิูตูนออัยูศัย)  

ค ่า อสิระอาหารค ่า ณ อีจ้งปนเ์มาเกต็ 

เีพ่กั INHOUSE HOTEL TAICHUNG หรือเเยีบเเ่าระดับเดียวกนั ไระเเศปต้หวนั (เมืองปถจง)  

วนัทีวิูน บนูนโถว ● ฟูร์นแกงงสงจสง ● ด่องเรือทงเดวูณวุรสยนัจันทรู ● วดัพรงถังซ ูจั๋ง ● วดัเบวสนบวา่ ● ไถจง  

          )เงู้/กดูงวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเีพ่กั 



 

น ูทู่น ์ดินตางสู่์มือง บนูนโถว )ใง้เวดูเดสนทูงปรงนูบ 1  งิัวโนง) 

จากน้ัน เข้าชมฟาร์มชิงจิง(Cingjing Farm) ท่ีไดรั้บ

สมญานามว่า  “สวิตเ อร์แลนด์แดนปต้หวัน” 

ตั้งอยูใ่นเขต หมู่บา้น Datong Village แห่งเมือง

หนานโถว อยูบ่นภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศท่ีเยน็ 

สบายตลอดปีพร้อมทั้งวิวทิวทศัน์ท่ี เม่ือปี ค  .ศ.

1961 มี น า ย ทห า ร ท่ี ไ ป ร บ จ า ก ส ง ค ร า ม 

คอมมิวนิสต ์ในแถบชายแดนไทย -พม่า-ยู นนาน

กลบัคืนสู่ไตห้วนั ไดเ้ร่ิมท าการพลิกฟ้ืนผืน ดิน

ตรงน้ี ให้เป็นฟาร์มแกะชิงจิงท่ีสวยงามในปัจจุบนั  **  ในช่วงไระมาณไลายเดือนกุมภาพันธ์ –  มีนาคม ของเุกไี 

เไ็นช่วงชดูใบปม้กลดิอก ากุระกำ าลงัเบ่งบาน เั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละวนั ** 

 
เทียิง ณรสกูรอูบูรกดูงวนั บ มัตตูคูร เนนาบน้อนิึงจักรพรรดส 
จูกน้ัน น าต่านด่องเรืองนควูนงูนของทงเดวูณวุรสยันจันทรูบรือ  SUN MOON LAKE  แหล่งน ้ าจืดใหญ่ต่ีสุดบน์กาะ

ไทห้วนั ต่ีมาของช่ือตะ์ลสาบสุคิยนัจนัตคา มาจาก ติศทะวนัออกของตะ์ลสาบมีลกัษณะรลา้ยพคะอาติทยเ และ 



 

ติศทะวนัทกของตะ์ลสาบมีลกัษณะรลา้ยพคะจนัตคเ ตะ์ลสาบสุคิยนัจนัตคา์กิดจากกาคสค้าง์ข่ือนกกั์ก็บน ้ าต าให้

มีขนาดกวา้งขวาง และมีรวามสูง์หนือคะดบัน ้ าตะ์ล 005  ์มทค ลอ้มคอบดว้ย์ตือก์ขาสูง จึงมีอากาศ์ยน็สบาย

ทลอดตั้งปีและน ้ าในตะ์ลสาบมีสี์ขียวมคกทใสสะอาด ์น่ืองมาจากไดคั้บกาคดูแล์ค่ืองรวามสะอาดและมลพิศ

อยา่ง์รค่งรคัด 

 

จูกน้ัน น าต่านวักกูรงอัฐสของพรงถังซ ูจ๋ัง บ วัด
พรงถังซ ูจ๋ังบรือ วัดเววียนกวง  ทั้ งอยู่บน
์นิน์ขาคิมตะ์ลสาบสุคิยนัจันตคา ช่ือของ
พคะในสมยัคาชวงศเถงัต่ี์ดินตางไปอญั์ชิญ
พคะไทคปิฎกจากดินแดนชมพูตวีป์ดิมอัฐิ
ของต่านตางกาคปคะ์ตศญ่ีปุ่น์ป็นผู ้์ ก็บดูแล
คักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับปคะ์ตศ
ไทห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของต่านได้์ก็บคักษาไว้
ต่ีน่ี 



 

จูกน้ัน น าต่าน วักกูรงเทพเจู้กวนอา บ วัดเบวสนบวา่บรือ วัดกวนอา  วดัแห่งน้ี์ป็นวดัใหม่ต่ีตางกาคญ่ีปุ่นสค้างข้ึนหลงัจาก

ต ากาคสค้าง์ข่ือนต าใหว้ดั์ก่า 2 วดั จมอยูไ่ท้์ ข่ือน กาคออกแบบของวดั์หวินหวูโ่รคงสค้างรลา้ยกบัพคะคาชวงักู ้้ 

กง ของปคะ์ตศจีน ภายในวิหาคปคะดิษฐาน์ตพ์จา้กวนอู ์ตพ์จา้แห่งรวามซ้ือสัทยเ และรุณธคคม กูรขอพรจูก

องค์เทพกวนอา บ วัด เบวสนบวา่ นี้ งูวไต้บวันจงนสยนแขวนกรงดสิงดนเพืิอเป็นกูรวักกูรงองค์เทพเจู้กวนอา  

จูกน้ัน น าต่าน์ดินตางท่อสู่ ์นืองไทจง 

ค ิู ณรสกูรอูบูร บ มัตตูคูร 

เีพ่กั INHOUSE HOTEL TAICHUNG หรือเเยีบเเ่าระดับเดียวกนั ไระเเศปต้หวนั (เมืองปถจง)  

วนัทีวิีิ ไทเป  ● ศานย์ GERMANIUM  ● ตึกไทเป 101 08ไน่รวนคู่ณัตรขึน้ง้ัน ))   ●  ศานย์เคริืองว ูอูง  ● อนุวรบ์วถูนเจียง

ไคเงค  ●   ซีเบนสนตสงไนท์นูเกต็       )เงู้/กดูงวนั/อสวรง) 

เงู้  ณรสกูรอูบูรเงู้ บ บ้องอูบูรของโรงแรนทีพิกั 
จูกน้ัน น าต่าน์ดินตางกลบัสู่์มืองไต์ป )ใง้เวดูเดสนทูงปรงนูบ 2 งิัวโนง)  
น ูทู่น แวะชมของต่ีคะลึก ผดสตมับฑ์วร้อย Germanium( GE )ซ่ึงต า์ป็น์รค่ืองปคะดบัตั้งสค้อยรอและสค้อยขอ้มือซ่ึงมี

กาคฝังแค่Germanium ลงไปมีรุณสมบทิั ลดผลกคะตบจากคังสีจากอุปกคณเอิ์ล็รตคอนิรสเปคับรวามสมดุลใน

คะบบท่างๆของค่างกายสามาคถช่วยป้องกันโครหัวใจ รวามดนั อมัพาท อลัไซ์มอคเ  ลดคะยะ์วลาฟ้ืนทวัหลัง

์จบ็ป่วยใหส้ั้นลงและภายในศูนยเแห่งน้ียงัมีผลิทภณัฑเ์ รค่ืองปคะดบัจากปงกูรังวีแดงอญัมณีล ้าร่าจากใทต้ะ์ลของ

ใทห้วนั ตั้งจ้ีปคะดบั แหวน ท่างๆ ตั้งยงัมีปะกาคังแดง์ป็นทน้ ซ่ึง์ป็นของปคะดบับา้นชาวไทห้วนัซ่ึง์ป็นส่ิงแสดง

ถึงบาคมีในกาคปกรคองผูใ้ทบ้งัรบับญัชา 

จูกน้ัน ถ่ายคูปชม ตึกไทเป 181)ไน่รวนณัตรขึน้ง้ัน08)ทึกคะฟ้าสูงต่ีสุดในมหานรคไต์ป และ์ป็นทึกต่ีสูงต่ีสุดในโลกในปี 

พ .ศ . 2,040 – พ.ศ . 2,003 ทึก ไต์ป 151 ไดคั้บคางวลั “ผูน้ ากาคออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  ”ทึก ไต์ป  151  มี

จ  านวนชั้นตั้งหมด 151 ชั้น และ ชั้นใทดิ้นอีก 0 ชั้น ชั้น 1 - 0 จะ์ป็น หา้งสคคพสินรา้ และค้านอาหาคชั้นน า์ช่น  DIN 

TIA FUNG DIMSUM  ,ZARA  .ROLEX , PANNERAI  ,DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในทึกยงัมีลิฟทเต่ี์ค็วต่ีสุด

ในโลก โดยกิน์นสสเ์วลิดเ์ ครรอคเด(Guinness Book World Records )ต่ีรวาม์ค็ว 1 ,010 ์มทคท่อนาตี ใชข้ึ้นจาก

ชั้น 0 ไปยงั ชั้น 88 โดยใช้์ วลา์พียง 30 วนิาตี ์พื่อไปชมววิ ณ ชั้น 89  



 

  

เทียิง ณรสกูรอูบูรกดูงวนั บ มัตตูคูร เนนาเวิียวบดงเปู 
น ูทู่น แวะซ้ือสินรา้ผลิทภณัฑเ์ รค่ืองส าอางท่างๆ ต่ีศานย์เคริืองว ูอูง 
จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงปคเช็ค (  Chiang Kai Shek Memorial Hall   )อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายใน

ยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9  ของไทย คร้ังเสด็จเยือน

ประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5  มิถุนายน พ .ศ  . 2, 505  และไมไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การ

เปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

   

 

 

 

 

 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเ่าน เ ดินทางสู่   ี เหมินติงอิสระอาหารค ่ าตาม (  

   )อัธยาศัยหรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามส

แควร์แห่งไทเปเป็นยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นและวยั

ท างานของไต้หวนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของ

นักท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน ในย่านน้ีเป็นถนนคน

เดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้ า

เงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมาย

เลยและท าสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบร้านคา้แนะน า

ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกวา่ไทยประมาณ 00  % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER  ,  NEW BALANCE  , 

ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

 
ค ่า  อสิระอาหารค ่า ณ  ีเหมินติง 
เีพ่กั  NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL ให้เ่านปด้แช่น า้แร่ส่วนตัวในห้องพกัช่วยให้เลอืดหมุนเวียนดี 

  ใบ้ทู่นได้ผ่อนคดูยควูนเนืิอยดู้แดงกรงตุ้นรงณณไบดเวยีนเดอืด ด้วยกูรแง่น ู้ แร่ แณณว่วนตัวในบ้องพกั 



 

     

วนัทีบ้ิู วดับดงซูน ● นิังรถไฟควูนเร็ววาง TSHR วา่ เนืองเถูบยวน ● วนูนณสนเถูบยวน ● กรุงเทพฯ          )เงู้/-/-) 

เงู้  ณรสกูรอูบูรเงู้ บ บ้องอูบูรของโรงแรนทีพิกั 

จูกน้ัน เดสนทูงวา่ วัดบดงซูน  (Lungshan 

Temple)  ์ป็นหน่ึงในวดัต่ี์ก่าแก่และ
มีช่ือ์สียงมากต่ีสุดแห่งหน่ึงของ์มือง
ไต์ป ทั้งอยู่ในแถบย่าน์มือง์ก่า มีอายุ
์กือบ 300 ค้อยปีแล้ว สค้างข้ึนโดยรน
จีนชาวฝู์ จ๊ียนช่วงปีร  .ศ  . 1738  ์พื่อ์ป็ส
ถานต่ีสักกาคะบูชาส่ิงศักสิตธ์ิทาม
รวาม์ช่ือของชาวจีน มีคูปแบบตางดา้น
สถาปัทยกคคมรลา้ยกบัวดัพุตธของจีน
แท่มีลูกผสมของรวาม์ป็นไทห้วนั์ขา้
ไปด้วย จนบางรน์คียกกนัว่า์ป็นวดัสไทลเไทห้วนั ต าให้ต่ีน่ี์ป็นอีกหน่ึงแหล่งต่อง์ต่ียวไม่รวคพลาดของ์มือง
ไต์ปวัดบดงซูน บรือ เบนงเจีย บดงซูน )Mengjia Longshan)แท่์ดิมสค้างข้ึน์พื่อสักกาคะ์จา้แม่กวนอิม์ป็น
หลกั แท่ก็จะมี์ตพ์จา้องรเอ่ืนๆทามรวาม์ช่ือของชาวจีนอีกมากกวา่ 100 องรเต่ีดา้นในโดยมาจากตั้งศาสนาพุตธ 
์ท๋า และขงจ๋ือ ์ช่น ์จา้แม่ตบัติม ต่ี์ก่ียวขอ้งกบักาค์ดินตาง, ์ตพ์จา้กวนอู ์ค่ืองรวามซ้ือสัทยเและหนา้ต่ีกาคงาน 
และ์ตพ์ยว่เ์ หล่า หคือ ผู ้์ ฒ่าจนัตคา ต่ี์ช่ือกนัวา่์ป็น์ตพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นรวามคัก 

จูกน้ัน น าต่าน์ดินตางสู่สถานีคถไฟไต์ป์มนส์ทชัน่ ์พื่อนัง่คถไฟหวัจควดหคือรถไฟควูนเร็ววาง THSR (TAIWAN HIGH 

SPEED RAIL) ไป์มือง์ถาหยวน ใช้์ วลานัง่คถไฟปคะมาณ 19 นาตี ซ่ึงหากนัง่คถบสัทอ้งใช้์ วลา 1 ชม. คถไฟหัว
จควดของไทห้วนัรวาม์ค็ว์ท็มสปีดอยู่ต่ี 300 กิโล์มทค/ชัว่โมง ์ป็นคถไฟคุ่นต่ีมีรวาม์ค็วทิดอนัดบั 1 ใน 10 ของ
โลกคะหวา่ง์ดินตางต่านสามาคถชมววิติวตศั 



 

 

11.00 น. น าต่าน์ดินตางสู่วนูนณสนเถูบยวน ์พื่อ์ทคียมทวั์ดินตางกลบัสู่ปคะ์ตศไตย 

13.55 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI831 

**ใช้เวลาเดินเางไระมาณ 4 ช่ัวโมง** 

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

.............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 



 

อตัรูคู่ณรสกูรแดงเงืิอนไขรูยกูรท่องเทีิยว 

ตูรูง วันเดสนทูง ไต้บวนั งนอุทยูนอูดซีูน ฟูร์นแกงงสงจสง้ 5 วนั 4 คนื                          
โดยวูยกูรณสน CHINA AIRLINES (CI) 

เรสินเดสนทูง กดณัจูกเดสนทูง จ ูนวน ผา้ใบญ่ เด็กนีเตียง เด็กไน่นีเตียง พกัเดีิยว 

12 ก .พ. 63 16 ก.พ. 63 25+1 18,900 18,500 17,900 4,500 

80 นี.ค. 63 80 นี .ค. 63 25+1 19,900 19,500 18,900 4,500 

18 นี .ค. 63 22 นี.ค. 63 25+1 18,900 18,500 17,900 4,500 

82 เน.ย. 63 86 เน.ย. 63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 

81 พ.ค. 63 80 พ.ค. 63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 

82 พ.ค. 63 86 พ.ค. 63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 

 

อตัรูคู่ณรสกูรรวน 
 ตั๋วเคริืองณสนไป-กดณัพร้อนคบงอยา่ต่อต้องเวียคู่เปดียินแปดงตั๋วไน่วูนูรถรงณุทีินิังได้โดยทูงวูยกูรณสนจงเป็นผา้

ก ู บนด 
 ทีพิกัโรงแรนตูนรูยกูร 4 คืน)บ้องพกัแณณ 2 ทู่น แดง 3 ทู่น) บูกนูไน่ครณคา่บรือต้องกูรพกัเดีิยวทู่นวูนูรถง ูรง

คู่ณรสกูรเพสนิเตสนได้โดยท ู กูรจองแดงง ูรงเงสนก่อนกูรเดสนทูงเทู่น้ัน 
 อูบูรตูนรูยกูรรงณุ )วงวนวสทอสในกูรวดณันือ้บรือเปดียินแปดงเนนาอูบูรตูนวถูนกูรบ์)  
 คู่เขู้งนวถูนทีติูนรูยกูรรงณุ 
 คู่รถโค้งแดงยูนพูบนง รัณ–ว่งวถูนทีิท่องเทียิวตูนรูยกูรรงณุ 
 คู่ไกด์ท้องถสินแดงบัวบนู้ทัวร์น ูเทียิวตูนรูยกูร 
 ปรงกนัอุณัตสเบตุวงเงสน1,000,000 ณูท )เป็นไปเงิือนไขตูนกรนอรรน์)  

เงืิอนไขปรงกันกูรเดสนทูง  คู่ปรงกันอุณัตสเบตุแดงคู่รักษูพยูณูด คุ้นครองเฉพูงกรบีทีิได้รัณอุณัตสเบตุรงบวู่งกูร
เดสนทูง ไน่คุ้นครองถึงกูรวาญเวียทรัพย์วสนว่วนตัวแดงไน่คุ้นครองโรคปรงจ ูตัวของผา้เดสนทูง 

 มูษีน ู้ นันแดงมูษีตั๋วทุกงนสด)วงวนวสทอสเกณ็เพสนิบูกวูยกูรณสนปรัณขึน้ก่อนวนัเดสนทูง) 
 คู่รงวูงน ู้ บนักกรงเปู๋ไน่เกสน 30กก./ทู่น แดง ถือขึน้เคริืองได้ทู่นดง 7 กก./1ใณ 



 

 

อตัรูคู่ณรสกูรไน่รวน 
 มูษีบัก บ ทีจ่ิูย 3%แดงมูษีนาดคู่เพสนิ 7% 

 คู่ท ู บนังวือเดสนทูงไทย 

 คู่วซ่ีูเดสนทูงเขู้ปรงเทศไต้บวนัว ูบรัณงูวตู่งงูตส )PASSPORTไทยได้รัณกูรยกเว้นกูรท ู วซ่ีูเขู้ปรงเทศไต้บวนั) 

 คู่ใง้จู่ยว่วนตัว อูทส อูบูรแดงเคริืองดืินทีวิัิงเพสินพสเศษ,โทรศัพท์-โทรวูร,อสนเตอร์เน็ต,นสนสณูร์,ซักรีดทีิไน่ได้รงณุไว้ใน
รูยกูร 

 คู่ใง้จู่ยอันเกสดจูกควูนดู่งู้ของวูยกูรณสน,อุณัตสมัยทูงอรรนงูตส,กูรปรงท้วง,กูรจดูจด,กูรนัดบยุดงูน,กูรถาก
ปฏสเวอไน่ใบ้ออกแดงเขู้เนืองจูกเจู้บนู้ทีิตรวจคนเขู้เนืองแดงเจู้บนู้ทีิกรนแรงงูนทั้งทีิเนืองไทยแดงตู่งปรงเทศซิึง
อยา่นอกเบนือควูนควณคุนของณรสษัทฯ 

 คู่ทสปไกด์ท้องถสิน,คนขัณรถผา้ง่วยคนขัณรถใน อตัรู 1200 NTD/ทรสป/ทู่น)ณังคัณตูนรงเณียณอรรนเนียนของปรงเทศค่ง) 

 คู่ทสปบัวบนู้ทวัร์ตูนวสนน ู้ ใจของทุกทู่นค่ง)ไน่รวนในทสปไกด์ท้องถสินแดงคนขัณรถนงคงแต่ไน่ณังคัณทสปค่ง) 

 **ขณะนีนั้กเ่องเเีย่วชาวปเยปด้รับการยกเว้นการเ าว ่ีาหากมีการเไลีย่นแไลงจะต้องกลบัมายืน่ว ่ีาเข้าออกไกติ เาง
เวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าว ่ีาเพิม่อกีเ่านละ 1,700 บาเ หรือมากกว่าตามเีส่ถานฑูตก าหนด )ปม่รวมค่าบริการ( ** 

 กรุณาอ่านรายละเอยีดโไรแกรมเวัร์และเงื่อนปขต่างๆ ก่อนเ าการจองและช าระเงินค่ะ 
 

เงือินไขกูรว ูรองทีนิัิงแดงกูรยกเดสกทวัร์ 

กูรจองทวัร์ : 

 กรุบูจองทวัร์ด่วงบนู้ ก่อนกูรเดสนทูง พร้อนง ูรงนัดจ ู 0,ณูท 888 ว่วนทีิเบดอืง ูรงทนัทก่ีอนกูรเดสนทูงไน่น้อยกวู่ 
10 วนั นสฉงน้ันถือวู่ทู่นยกเดสกกูรเดสนทูงโดยอตัโนนัตส )ง่วงเทศกูดกรุบูง ูรงก่อนเดสนทูง 21 วนั)  

กรบยีกเดสก : 

 ยกเดสกกูรเดสนทูงก่อนกูรเดสนทูง 30 วัน ณรสษัทฯ จงคืนเงสนคู่นัดจ ูใบ้ทั้งบนด ยกเว้นในกรบีวันบยุดเทศกูด, วันบยุด
นักขัตฤกษ์ ทูงณรสษัทฯ ขอวงวนวสทอส์กูรคืนเงสนนัดจ ูโดยไน่นีเงืิอนไขใด ๆ ทั้งวส้น 

 ยกเดสกกูรเดสนทูง 15 - 30 วนั ก่อนกูรเดสนทูง บักคู่ทวัร์ 50% แดงรสณเงสนนัดจ ูทั้งบนด 

 ยกเดสกมูยใน 14 วนั ก่อนกูรเดสนทูง ณรสษัทฯ ขอวงวนวสทอส์กูรคืนเงสนคู่ทวัร์ทั้งบนดไน่วู่กรบใีด ๆ ทั้งวส้น 
กรบเีจ็ณป่วย :  



 

 กรบีเจ็ณป่วย จนไน่วูนูรถเดสนทูงได้ ซิึงจงต้องนีใณรัณรองแพทย์จูกโรงพยูณูดรัณรอง ณรสษัทฯ  จงท ูกูรเดืิอน            
กูรเดสนทูงของทู่นไปยังคบงต่อไป แต่ทั้งนี้ทู่นจงต้องเวียคู่ใง้จู่ยทีิไน่วูนูรถยกเดสกบรือเดืิอนกูรเดสนทูงได้ตูน
ควูนเป็นจรสง 

 ในกรบเีจ็ณป่วยกงทนับันก่อนด่วงบนู้เพยีง 7 วนัท ู กูร ทูงณรสษัทฯ ขอวงวนวสทอส์ในกูรคืนเงสนทุกกรบ ี
เงืิอนไขอืนิ ๆ :  

 ณรสษัทฯ ขอวงวนวสทอส์ ในกูรเก็ณคู่ใง้จู่ยทั้งบนด กรบีทู่นยกเดสกกูรเดสนทูงแดงนีผดท ูใบ้คบงเดสนทูงไน่ครณตูน
จ ูนวนทีณิรสษัทฯ ก ู บนดไว้ )15 ทู่นขึน้ไป) เนิืองจูกเกสดควูนเวียบูยต่อทูงณรสษัทฯ แดงผา้เดสนทูงอืินทีิเดสนทูงในคบง
เดียวกนั ณรสษัทต้องน ูไปง ูรงคู่เวียบูยตู่ง ๆ ทีเิกสดจูกกูรยกเดสกของทู่น 

 คบงผา้เดสนทูงจ ูนวน 10 ทู่นขึน้ไป จึงออกเดสนทูง  ในกรบีทีินีผา้ เดสนทูงไน่ถึง 10 ทู่น ไน่นีบัวบนู้ทัวร์ไทยร่วนเดสนทูง
ไปด้วยโดยทูงณรสษัทจงแจ้งใบ้ทู่นทรูณด่วงบนู้ 10 วนัก่อนกูรเดสนทูง 

 กรบทีีท่ิูนต้องออกตั๋วมูยใน เง่น )ตั๋วเคริืองณสน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุบูวอณถูนทีิเจู้บนู้ทีิทุกคร้ังก่อนท ูกูรออก
ตั๋ว เนิืองจูกวูยกูรณสนอูจนีกูรปรัณเปดีิยนไฟด์ทณสน บรือเวดูณสน โดยไน่ได้แจ้งใบ้ทรูณด่วงบนู้ ทูงณรสษัทฯ จงไน่
รัณผสดงอณใด ๆ ในกรบี ถู้ทู่นออกตั๋วมูยในโดยไน่แจ้งใบ้ทรูณแดงบูกไฟด์ทณสนนีกูรปรัณเปดีิยนเวดูณสนเพรูงถือวู่
ทู่นยอนรัณในเงืิอนไขดังกดู่ว 

 กรบใีง้พูวปอร์ตขู้รูงกูรเด่นวีน ู้ เงสนเดสนทูง จงต้องท ู วซ่ีูเขู้ปรงเทศไต้บวนั กรุบูแจ้งเจู้บนู้ทีทุิกคร้ังทีทิ ู กูรจอง 

 กรบีใง้บนังวือเดสนทูงรูงกูร )เด่นน ู้เงสน) เดสนทูงเพืิอกูรท่องเทีิยวกัณคบงทัวร์ บูกทู่นถากปฏสเวอในกูรเขู้ – ออก
ปรงเทศใด ๆ กต็ูน ทูงณรสษัทฯ ขอวงวนวสทอส์ไน่คืนคู่ทวัร์แดงรัณผสดงอณใด ๆ ทั้งวส้น 

 

รูยดงเอยีดเพสนิเตสน 

 ณรสษัทฯนีวสทอส์ในกูรเปดียินแปดงโปรแกรนทวัร์ในกรบทีีิเกสดเบตุวุดวสวัยจนไน่อูจแก้ไขได้  
 เทียิวณสน , รูคูแดงรูยกูรท่องเทียิว วูนูรถเปดีิยนแปดงได้ตูนควูนเบนูงวนโดยค ูนึงถึงผดปรงโยงน์ของผา้เดสนทูงเป็น

ว ูคัญ 
 บนังวือเดสนทูงต้องนีอูยุกูรใง้งูนเบดอืไน่น้อยกวู่ 6 เดือน แดงณรสษัทฯรัณเฉพูงผา้นีจุดปรงวงค์เดสนทูงเพือิท่องเทียิว

เทู่น้ัน )บนังวือเดสนทูงต้องนีอูยุเบดอืใง้งูนไน่น้อยกวู่ 6 เดือน ณรสษัทฯไน่รัณผสดงอณบูกอูยุเบดอืไน่ถึงแดงไน่วูนูรถ
เดสนทูงได้ ) 

 ทูงณรสษัทฯจงไน่รัณผสดงอณใดๆทั้งวส้น บูกเกสดควูนดู่งู้ของวูยกูรณสน,วูยกูรณสนยกเดสกณสน , กูรปรงท้วง,กูรนัดบยุด
งูน,กูรก่อจดูจด บรือกรบีทู่นถากปฎสเวอกูรเขู้บรือออกเนืองจูกเจู้บนู้ทีติรวจคนเขู้เนือง บรือ เจู้บนู้ทีกิรนแรงงูน
ทั้งจูกไทยแดงตู่งปรงเทศซิึงอยา่นอกเบนือควูนรัณผสดงอณของณรสษัทฯบรือเบตุมัยพสณัตสทูงอรรนงูตส)ซิึงดากคู้จงต้อง
ยอนรัณในเงืิอนไขนีใ้นกรบทีีิเกสดเบตุวุดวสวัย ซิึงอูจจงปรัณเปดียินโปรแกรนตูนควูนเบนูงวน) 



 

 ทูงณรสษัทฯจงไน่รัณผสดงอณใดๆทั้งวส้น บูกผา้เดสนทูงปรงวณเบตุวมูวงฉุกเฉสนจูกโรคปรงจ ูตัว ซิึงไน่ได้เกสดจูกอุณัตสเบตุ
ในรูยกูรท่องเทีิยว)ซิึงดากคู้จงต้องยอนรัณในเงิือนไขนีใ้นกรบีทีเิกสดเบตุวุดวสวัย ซิึงอยา่นอกเบนือควูนรัณผสดงอณของ
ณรสษัททวัร์) 

 ในกรบีของ PASSPORT น้ัน จงต้องไน่นีกูรง ูรุด เปียกน ู้  กูรขีดเขียนราปตู่งๆบรือแน้กรงทัิงตรูป๊ันดูยกูร์ตาน ทีไิน่ใง่
กูรปรงทณัตรูอยู่งเป็นทูงกูรของตน. กรุบูตรวจวอณ PASSPORT ของทู่นก่อนกูรเดสนทูงทุกคร้ัง บูก ตน.ปฎสเว
อกูรเขู้-ออกเนืองของทู่น ทูงณรสษัทฯจงไน่รัณผสดงอณใดๆทั้งวส้น 

 เางบริษัเฯจะปม่รับกดิชอบใดๆเั้งส้ิน หากพาสไอร์ตปม่ตรงกบัใบหน้าไัจจุบัน ถึงจะยงัปม่หมดอายุกต็าม อาจเ าให้เ่าน
โดนไฎเิสธการเข้าและออกไระเเศปด้ เช่น ศัลยกรรม ก่าตัดขากรรปกรเี่เ าให้ใบหน้าเไลีย่นปไ ดังน้ัน เ่านต้องเ า
พาสไอร์ตเล่มใหม่ก่อนเ าการจองเวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” เีป่ม่อนุญาติให้เ่านเดินเางออกนอกไระเเศปด้ โไรดเ าการตรวจสอบก่อนการจองเวัร์ว่าเ่านสามารถ
เดินเางออกนอกไระเเศปด้หรือปม่ ถ้าปม่สามารถเดินเางปด้  ่ึงเไ็นส่ิงเีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัเฯ เางบริษัเฯจะปม่
รับกดิชอบใดๆเั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” เ่านจะต้องมีใบรับรองแพเย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินเางออกนอกไระเเศปด้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์เีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัเฯ เางบริษัเฯจะปม่รับกดิชอบใดๆเั้งส้ิน 

 ทูงณรสษัทฯจงไน่รัณผสดงอณใดๆทั้งวส้น บูกทู่นใง้ณรสกูรของทูงณรสษัทฯไน่ครณ อูทส ไน่เทียิวณูงรูยกูร,ไน่ทูนอูบูร
ณูงนือ้,เพรูงคู่ใง้จู่ยทุกอยู่งทูงณรสษัทฯได้ง ูรงคู่ใง้จู่ยใบ้ตัวแทนตู่งปรงเทศแณณเบนูจู่ยขูด ก่อนเดสนทูงเรียณร้อย
แด้วเป็นกูรง ูรงเบนูขูด 

 ทูงณรสษัทฯจงไน่รัณผสดงอณใดๆทั้งวส้น บูกเกสดวสิงของวาญบูยจูกกูรโจรกรรนแดงบรือเกสดอุณัตสเบตุทีเิกสดจูกควูน
ปรงนูทของนักท่องเทียิวเองบรือในกรบทีีกิรงเปู๋เกสดวาญบูยบรือง ูรุดจูกวูยกูรณสน 

 กรบีทีกิูรตรวจคนเขู้เนืองทั้งทีกิรุงเทพฯแดงในตู่งปรงเทศปฎสเวอนสใบ้เดสนทูงออกบรือเขู้ปรงเทศทีิรงณุไว้ในรูยกูร
เดสนทูง ณรสษัทฯขอวงวนวสทอส์ทีจิงไน่คืนคู่ณรสกูรไน่วู่กรบใีดๆทั้งวส้น 

 ตั๋วเคริืองณสนเป็นตั๋วรูคูพสเศษ กรบีทีท่ิูนไน่เดสนทูงพร้อนคบงไน่วูนูรถน ูนูเดือินวนับรือคืนเงสนแดงไน่วูนูรถเปดียิน
งิือได้ 

 เนืิอทู่นตกดงง ูรงเงสนไน่วู่ทั้งบนดบรือณูงว่วนผู่นตัวแทนของณรสษัทฯบรือง ูรงโดยตรงกณัทูงณรสษัทฯ ทูงณรสษัทฯจง
ถือวู่ทู่นได้ยอนรัณในเงิือนไขข้อตกดงตู่งๆทีไิด้รงณุไว้ขู้งต้นนีแ้ด้วทั้งบนด 

 กรุ๊ปทีิเดสนทูงง่วงวันบยุดบรือเทศกูดทีต้ิองกูรันตีนัดจ ูกณัวูยกูรณสนบรือผู่นตัวแทนในปรงเทศบรือตู่งปรงเทศ 
รวนถึงเทียิวณสนพสเศษ เง่น Charter Flight , Extra Flightจงไน่นีกูรคืนเงสนนัดจ ูบรือคู่ทวัร์ทั้งบนด 
 

 **ก่อนตัดวสนใจจองทวัร์ควรอู่นเงืิอนไขกูรเดสนทูงอยู่งถ่องแท้  

แด้วจึงนดัจ ูเพือิปรงโยงน์ของทู่นเอง** 


