
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน 

11.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA 

AIR มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบน

เครื่องบิน  

14.30 น. เหิรฟาสู เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ 

BR202  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)  

 

 

 

  



 

  

19.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาที่ประเทศ

ไตหวันเร็ว กวาประเทศไทย  1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับ

กระเปาสัมภาระ จากนัน้ นําทานเดินทางสูทีพ่ัก ณ เมอืงเถาหยวน  

พกัที ่  TAO GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา  

วันที่สอง ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู - หมูบานปศาจ   

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นํานําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพื่อ 

ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเปน

อีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง และ

เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว อีกแหง

ของชาวไตหวัน โดยบริเวณรอบๆ 

ทะเลสาบแหงนี้มีจุดทองเที่ยวที่สําคัญ

มากมาย และทะเลสาบแหงนี้ยังมี

ความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนํา

ทานลองเรือชมบรรยากาศและชม

เกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแหงนี้ อีกทั้งนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถงั

ซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไมได

เมื่อใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่นคือ ไขตมใบชา ซึ่งถือเปนของ

กิน หรือของทานเลนที่เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน 

จันทรา ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้มลอง จากนั้นนําทุกทานสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ณ วัดเหวิน่หวู เพ่ือสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจาแหงปญญา เทพกวนอู และเทพเจา

แหงความซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้งอยูดานหนาของวัด ซึ่งมีมูลคาตวั

ละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูบุฟเฟตชาบู

ไตหวัน 



 

นําทานชม หมูบานปศาจ หรือ XITOU MONSTER VILLAGE เปนหมูบานสไตล

ญี่ปุน อยางที่ทราบกันดีวาประเทศไตหวันนั้น เคยตกเปนอาณานิคมของประเทศ

ญี่ปุน ซึ่งเมื่อเขามาแลวสิ่งแรกที่ไดเห็นคือความเปนญี่ปุน ไมวาจะเปนในเรื่องของ

สิ่งกอสราง การตกแตง อาหาร  สินคาตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะคอยตอนรับ

แขกผูมาเยือน เชน ภูตผีปศาจสไตลญี่ปุน  ที่มีใหเห็นโดยทั่ว ทั้งแบบเปนรูปปน

ประดับสวน ประดับอาคาร หรือตามถนน ภายใน หมูบานมีสินคาของที่ระลึก

จําหนายมากมาย โดยใชไอเดียของภูตผีปศาจมาเปนลูกเลนใน การออกแบบ ทํา

ใหสินคานั้นมีความเชื่อวามีพลังดึงดูดที่ทําใหเงินทองไหลมาเทมา นอกจาก สินคา

ที่ระลึกแลวนั้นยังมีขนมที่ไมควรพลาดเมื่อมายังที่แหงนี้ พิเศษในชวงบายจะมี

พนักงาน ใสชุดภูตผีปศาจออกมาใหเราเห็นอีกดวย รวมถึง ที่หมูบานปศาจยังมีชุด

ญี่ปุนใหเราเชาไว สําหรับเดินในหมูบาน ทําใหไดความรูสึกถึงกลิ่นอายความเปน

ญี่ปุนเขาไปอีก  

 

 

 

 

 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทองถิน่  

พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL ระดับ 5 ดาว 

หรือเทียบเทา 

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้ําแรธรรมชาต ิแบบสวนตัวในหองพัก ซึ่ง

การ แชน้ําแรเชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให

ระบบ หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม ไทจง - หมูบานสายรุง – ไทเป – รานพายสับปะรด – รานสรอยเพื่อสุขภาพ  

                  อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนทมารเก็ต 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทุกทานเดินทางไปยัง หมูบานสายรุง หรือ RAINBOW VILLAGE เปนหมูบาน

ที่ถูกวาดลวดลายตางๆ ดวยสีสันสดๆหลากสีมากมาย ไมวาจะเปนตามผนัง หรือ

กําแพงของ หมูบาน ซึ่งในลวดลายนั้นมีทั้งเปนตัวหนังสือ รูปการตูน หรือรูปอื่นๆที่

ฝมือคลายกับของเด็ก เปนคนวาด แตโดยรวมแลวภาพเหลานี้เมื่อมองดูแลวกับมี

ความลงตัวใหความสวยงาม โดย เรื่องเหลาความเปนมาวากันวา หมูบานแหงน้ีถูก

สรางเพื่อเปนที่อยูอาศัยของทหารผานศึก  หรือผูลี้ภัยของพรรคกกมิน ศึกสภาพ



 
หมูบานในตอนนั้นไมไดนาอยูในสมัยปจจุบัน ไดมีการ รื้อถอน ซึ่งในระหวางที่ได

มีการรื้อถอนนั้น ไดมีนายทหารเกา ชื่อวา Huang Yung-fu ไดทําการวาดลวดลาย

ตางๆขึ้นมา เมื่อสถานที่นี้มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกลเคียงมาพบเจอไดมีการ

พูดกันตอไปเรื่อยๆ ทําใหสถานที่แหงนี้มีชื่อเสียง จนรัฐบาลประกาศใหเปนพื้นที่

อนุรักษ ปจจุบันจึงหลายเปนสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง 

 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดาน

ตางๆของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเป

อยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทานดวย เมนพูระกระโดด

กาํแพง 

บาย  พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มี

ทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการปองกันรังสี ชวยการไหลเวียน

ของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับ

ล้ําคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ ...นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด 

ขนมยอดนิยมของไตหวันที่ รานเหวยเกอ ภายในรานมีขนมของฝากมากมายไม

วาจะเปนขนมชื่อดังอยางพายสับปะรดอบใหมๆ สดๆ มีรสชาติของแปงและไส

สับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เคกน้ําผึ้ง ของกินเลนไมวาเด็ก

หรือผูใหญก็นิยมซื้ออยางปอรปคอรนชีส จากนั้นนําทุกทานชม อนุสรณสถาน

เจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใชเวลาใน

การสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยาก

ภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปนทําจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็คในทานั่งขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหารยามยืนเฝาอยู 2 นาย



 
ตลอดเวลา และที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการ

ปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนที่

ชั้นลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครือ่งใช รวมถึงภาพถาย และอีกหน่ึงพิเศษ

หากใครไดมาเยี่ยมที่แหงนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตนชั่วโมง ตั้งแต

เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน 

แวะราน COSMETIC ที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อ

ของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปปงกนัอยางเต็มที่ จากนั้นนําทานเดินทางสู ซเีห

มินติงไนทมารเก็ต ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่

แห งนี้ เปรียบเสมือน สยามแสควรใน

กรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมัย

ของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของ

มากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา 

รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค  หรือ

ของกิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟชั่น

เรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีนี้

ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ 

ค่าํ  อสิระมือ้อาหารค่าํ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอปปงของทาน 

พกัที ่  FUSHIN HOTEL ระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 

วันทีส่ี่ ตั้นซุย – สะพานแหงความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนน

โบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถายรูปคูตึกไทเป 101 – นั่งกระเชาเหมาคง  

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางไปยัง ตั้นซุย หรือที่รูจัก

กันในนามเมืองทาโรแมนติก ตั้งอยู เมือง

นิวไทเป เปนศูนยกลางของการจัดสง

สินคา และเปนเขตการคาสําคัญของ

ไตหวันทางตอนเหนือ ...พาทุกทาน

เยี่ยมชม สะพานแหงความรัก  หรือ 

TAMSUI LOVER’S BRIDGE เ ป น

สะพานทอดยาวไปเหนือระดับน้ําทะเลตรงปากแมน้ํา ถือเปนจุดทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง ซึ่งสะพานแหงความรักนี้มีลักษณะเปนสะพานโคงสีขาวและเสาสูงที่โยง

สายเคเบิลคลายกับเรือใบที่กาํลงักางใบ และมีการประดับไฟที่ขอบสะพานทุกๆยาม



 
ค่ําคืนเพื่อความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปไดดวยซึ่งจะยิ่งเพิ่ม

บรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่ งขึ้ นไปอีก  แวะ เที่ ยวชม FORT SAN 

DOMINGO ปอมปราการเกาและเปนบานกงศุลสไตลอังกฤษแบบสมัยกอน ตอ

ด วย  TAMSUI CHURCH หรื อโบสถ

ที่ตั้นสุย เปนโบสถที่นาสนใจอีกแหง 

สรางดวยอิฐสีแดง จากนั้นนําทุกทานไป

ยัง ถนนโบราณตั้นสุย หรือ TAMSUI 

OLD STREET  เปนตรอกเล็กๆ ตั้งอยู

ใกลแมน้ํา มีรานคา รานอาหาร หรือ

ของขายมากมาย จากนั้นพาทุกทานไป

ยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุกทานไดสัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย 

ทั้งหลากหลาย พรอมทั้งความสดใหม 

ไมวาจะเปน ปูอลาสกากับกุงลอบสเตอร 

อาหารปรุงสดสไตลญี่ปุน กุง ปู หอย

นางรม หรือปงยาง บารบีคิว และอีก

มากมาย 

เที่ยง  อิสระมื้ออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา 

ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 

บาย และนําทานเก็บภาพประทับใจกับ ตกึ

ไทเป101 ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ 5 

ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมคีวามสูงถึง 508 เมตร 

นําทาน นั่งกระเชาเหมาคง หรือ MAOKONG GONDOLA เปนกระเชาสําหรับนั่ง



 

ขึ้นเขาเหมาคงซึ่งเปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวสําคัญของเมืองไทเป พบกับความ

ตื่นเตนขณะนั่งกระเชาลอยฟาเหมาคง กอนโดลาที่พาคุณโลดแลนเหนือไทเป แถม

อยูสูงยิ่งกวาดงปาที่อยูบนเขาเหมาคงเสียอีก กระเชากอนโดลาลอยอยูบนความสูง

เกือบ 300 เมตร  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนเูสี่ยวหลงเปา 

พกัที ่ FUSHIN HOTEL ระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 

วันทีห่า ถนนโบราณจิ่วเฟน – อุทยานแหงชาติเยหลิว – รานใบชาไตหวัน – สนามบินเถา

หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่ว

เฟน ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จี

หลง  จิ่ ว เฟ น  ป จจุ บัน เปนสถานที่

ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มี

ชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา ราน

ขายขนมและอาหารตางๆ โดยเฉพาะ

ขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟนที่หากใคร

มาเยือนที่แหงนี้แลวไมควรพลาดอันไดแก บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ 

และไอศครีมถั่วตัด และที่แหงนี้ยังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูที่ดานบนถนนโดย

เปนทางลาดชันและเปนขั้นบันได เพราะแบบนี้จึงทําใหโซนนี้ทุกทานจะมองเห็น

เปนภาพโรงน้ําชาที่เปนอาคารไมตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนดังในรูปที่

สวยงาม ซึ่งกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับภาพยนตรอนิเมชันเรื่องดังจาก เรื่อง 

SPIRITED AWAY จากคาย STUDIO GHIBLI   

 
จากนั้นนําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาต ิเยหลิว่ อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือ

สุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ํา

ทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว 

โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูซีฟูด กุงมังกร 

  นําทุกทานสู รานใบชาไตหวัน ใหทานไดลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไตหวัน ที่

มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยสลายไขมัน จากนั้นนําทุกทานชอปปงแบบจัดเต็มที่ 

MITSUI OUTLET PARK สวรรคของนักชอปทั้งหลาย โดยที่ทุกทานสามารถซื้อ

รองเทา กระเปา หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่ เปนแบรนดยอดฮิตติดตลาด อาทิ 

ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, 

SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน  

21.10 น. นําทานเหิรฟาสู กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205  

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง) 

00.05(+1) น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

  หรือ 

22.05 น. นําทานเหิรฟาสู กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR061 

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง) 

01.00(+1) น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

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

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้

กอนทาํการ ออก ตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมได

แจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใหญ และเดก็ 

หองละ  

2-3 ทาน 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร 

ไมรวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 



 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 

ขาไป   BR202  14.30 
– 19.10 

ขากลบั BR061  22.05 
– 01.00 

27,999 6,000 13,900 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 

ขาไป   BR202  14.30 
– 19.10 

ขากลบั BR205  21.10 
– 00.05 

22,999 5,500 12,900 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 

ขาไป   BR202  14.30 
– 19.10 

ขากลบั BR205  21.10 
– 00.05 

23,999 5,500 12,900 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 5,900 บาท** 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่และหวัหนาทวัร 

ทานละ 1,200 NTD /ทรปิ/ตอทาน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตหวนัรวมกบัการทองเทีย่วแหงเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา

พื้นเมอืง ในนามของรานรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึ่งจําเปนตองระบไุวใน

โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา ราน

รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา

เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุก

เมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน  

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง

กอนทําการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทองเทีย่วอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสม และ

คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 

**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา** 

อตัราคาบรกิารนีร้วม  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ  

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   



 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

เพ่ิมนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)  

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 NTD/ทริป/ตอทาน 

คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 

รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ

การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน

ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บญัชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 



 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ 

ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 

การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม

มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง

ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ

ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา

เมือง ทั้งฝงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ

เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม

คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเทีย่วรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ

ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี

ที่จะใหบริการตอไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คํา นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระเงินมัดจํา  



 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น

ของนักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ

นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน    

8. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา   ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

9. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น      

ขอแนะนํากอนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอชิ้น ไดไมเกิน 10 ชิ้น โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท 

และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได

ทาน  ละ 1 ใบเทานั้น ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน     

1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน    

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี   

2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและ

ปริมาณที่จํากัด   ไดแกแบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh 

หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 

สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน  

2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น

เครื่องในทุกกรณี  

3. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

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


