
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

22.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 

สายการบิน EVA AIR มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง 

เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

 หรือ  

23.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 

สายการบิน EVA AIR มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง 

เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ฟารมดอกไมจงเซอ - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัด

พระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู -เจียอี้ 



 

01.45 น. เหิรฟาสู เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR 

เที่ยวบินที่ BR206 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 

ชั่วโมง)  

 

 

 

 

 

 

06.35 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาที่ประเทศ

ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับ

กระเปาสัมภาระ จากนัน้นําทานทองเที่ยวตามโปรแกรม 

  หรอื 

02.15 น. เหิรฟาสู เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR 

เที่ยวบินที่ BR206 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 

ชั่วโมง)  

 

 

 

 

 

 

06.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาที่ประเทศ

ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับ

กระเปาสัมภาระ จากนัน้นําทานทองเที่ยวตามโปรแกรม 

  (เนือ่งจากตัง้แตเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม ทางสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่น

เวลาบนิ รบกวนตรวจสอบเวลาทีแ่นนอนกบัทางเจาหนาทีก่อนทาํการออกตัว๋

ภายใน) 

เชา          บริการอาหารเชาชานม และแซนวิช 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ฟารมดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ที่เต็มไป

ดวยดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 สายพันธุ เชน ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร 

ดอกเสจ และที่นี่ยังเปนฟารมดอกไมเดียวที่ประสบความสําเร็จในการปลูกดอกทิว



 

ลิปในประเทศไตหวัน  ซึ่งฟารมดอกไมจงเซอจะมีดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับ

หมุนเวียนกันใหไดชมกันตลอดทั้งป  

 

 

 

**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมทีพ่ลบิานในแตละเดอืน ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสภาพอากาศในแต

ละปดวย ซึง่ระยะเวลาขางตนอาจมกีารเปลีย่นแปลง** 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตชาบู

ไตหวัน 

บาย นํานําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพื่อ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเปนอีกหนึ่ง

สถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง และเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว อีกแหงของชาว

ไตหวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้มีจุดทองเที่ยวที่สําคัญมากมาย และ

ทะเลสาบแหงนี้ยังมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร จากนั้นนําทานลองเรือชม

บรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดใน

โลก ณ ทะเลสาบแหงนี้ อีกทั้งนําคณะ

นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัด

พระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพู

ทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไมไดเมื่อ

ใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน 

จันทรา นั่นคือ ไขตมใบชา ซึ่งถือเปน

ของกิน หรือของทานเลนที่เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบ

สุริยัน จันทรา ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้มลอง จากนั้นนําทุกทานสักการะบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจาแหงปญญา เทพกวนอู 

และเทพเจาแหงความซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้งอยูดานหนาของวัด 

ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  

  
หลังจากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองเจี่ยอี้ เพื่อพักผอนเตรียมเดินทางสูอุทยานอาลี

ซานในวันรุงขึ้น 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 

พักที ่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

วันที่สาม เจียอี้ – รานชา – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – ไทจง  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู อุทยานฯ อาลีซาน ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานที่

มีชื่อเสียงสลับกับภูเขานอยใหญอันสวยงาม จากนั้นพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ 

รานชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน 



 
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของ

ฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก 

จากนั้นเดินทางตอสูอุทานแหงชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น ภายในอุทยานฯ อาลี

ซาน 

หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยว

สําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเปน

อุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของ

ไตหวัน อุทยานฯ อาลีซาน  เปนอุทยานที่มี

สวยงาม มีความสมบูรณของธรรมชาติอยูมาก 

และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวันใหทานเดินชมดื่ม

ด่ํากับธรรมชาติของปาศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับกับ

ตนสนสูงชัน อายุกวา 1,000ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไมนานา

พันธุ และในชวงฤดูใบไมผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ทานจะไดพบสีชมพูของดอก

ซากุระที่จะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด จากนั้นนําทาน นั่งรถไฟ

โบราณ กลับลงสูสถานนีรถบัส 

 
และเดินทางมุงหนาสู เมืองไถจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวันเปนเมืองที่

เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น  

พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้ําแรธรรมชาต ิแบบสวนตัวในหองพัก ซึ่ง

การแชน้ําแรเชือ่วาถาไดแชน้าํแรแลว จะทาํใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบ

หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วนัทีส่ี ่ ไทเป - รานสรอยสขุภาพ – รานพายสบัปะรด – เปยโถว – COSMETIC SHOP – 

                  ซเีหมนิตงิไนทมารเกต็ 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางสู กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆของ

ไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอน

เหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ

(เจอมาเนี่ยม) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มี



 
คุณสมบัติในการปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้ง

มีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ําคาของชาวไตหวันตั้งแต

โบราณ ...นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวันที่ 

รานเหวยเกอ ภายในรานมีขนมของฝากมากมายไมวาจะเปนขนมชื่อดังอยางพาย

สับปะรดอบใหมๆ สดๆ มีรสชาติของแปงและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีก

ทั้งยังมีพายเผือก เคกน้ําผึ้ง ของกินเลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซื้ออยางปอรป

คอรนชีส 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทานดวย เมนเูสีย่วหลงเปา   

 จากนั้นนําทานไปยัง เปยโถว เปนตําบลที่อยูทางตอนเหนือของเมืองไทเป สถานที่

แหงนี้ขึ้น  ชื่อในเรื่องของน้ําพุรอน ซึ่งในอดีตชวงเวลาที่ประเทศไตหวันนั้นเคย

ตกเปนอาณานิคมของ  ญี่ปุน จึงทําใหไดมีการสรางที่อาบน้ําแรที่เปยโถว ซึ่ง

สถานที่แรกที่จะพาไปนั่นคือ THERMAL   VALLEY หรือที่หลายๆคนขนานนาม

วา “แองนรกอเวจี (Hell Valley)” เนื่องจากบอน้ําพุรอน  แงนี้มีสีเขียวมรกต ดวย

อุณหภูมิของน้ําที่สูงเกือบรอยกวาองศา ทําใหมีควันลอยฟุงจากบอ  น้ําพุรอนอยู

มากมาย หลังจากเดินชม Thermal Valley กันไปแลวนั้นนําทุกทานไปยัง  

พิพิธภณัฑน้าํพรุอนเปยโถว (BEITOU HOT SPRING MUSEUM) เปนสถานที่ที่

รวบรวมอุปกรณ  และเรื่องราวของเปยโถว ซึ่งเปนเรื่องราวตั้งแตอดีตจนถงึปจจบุนั 

ซึ่งภายในพิพิธภัณฑจะมี การจัดเครื่องไมเครื่องมือตางๆในอดีตใหชมตามจุด

ตางๆ ...ตอกันดวยหองสมุดสีเขียว หรือ BEITOU PUBLIC LIBRARY ถือไดวา

เปนหองสมุดที่โดงดังที่สุดของเมืองเปยโถว อีกทั้งโดยรอบประกอบไปดวยตนไม

ใบหญาที่เขียวขจี ทํามหสถานที่แหงนี้มีความรมรื่น รมเย็น เหมาะแกการมานั่ง

อานหนังสือ  

  



 

 แวะราน COSMETIC ที่มีเครื่องสําอางครวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อ

ของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ จากนั้นนําทานเดินทางสู ซีเหมิ

นติงไนทมารเก็ต ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน สยามแสควรใน

กรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของ

มากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค หรือ

ของกิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด 

หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีนี้ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับ

นักชอปมากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจใุจ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูพระกระโดดกําแพง  

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืระดบัเทยีบเทา 

วนัทีห่า ถนนโบราณจิว่เฟน – อทุยานแหงชาตเิยหลิว่ – ตกึไทเป 101 (ไมรวมคาขึน้ตกึ) – 

สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

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  

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป101 (ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ถาใคร

ตองการขึ้น ชมวิวแจงกับไกดหนางานคาขึ้นประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูง

ถึง 508 เมตร เปน สัญลักษณของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีก

ดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม ขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการ

สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว อิสระใหทานเลือกชอปปงแบรนดดังระดับโลก 

อ า ทิ เ ช น  ALDO, BOTTEGA VENETA ,BURBERRY ,CALVIN 

KLEIN,CHANEL,COACH ,GUCCIM ,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  เปนตน  

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน  (หัวหนาทัวรมี การนัดหมาย 

กรุณาตรงเวลาดวย เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมา



 
หลังเวลานัดหมาย  หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ เดินทางนําคณะ

สวนรวม เดินทางสูสนามบิน)  

20.45 น. นําทานเหิรฟาสู กรงุเทพฯ สายการบิน EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205  

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)     

23.30 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

  หรือ 

21.10 น. นําทานเหิรฟาสู กรงุเทพฯ สายการบิน EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205  

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)     

00.05 (+1) น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

(เนื่องจากตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยน

เวลาบิน รบกวนตรวจสอบเวลาที่แนนอนกับทางเจาหนาที่กอนทําการออกตั๋ว

ภายใน) 

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

** 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 

10 – 14 ตลุาคม 2561 

ขาไป    BR206 01.45 
– 06.35 

ขากลบั  BR205 20-
45 – 23.30 

22,999 5,500 13,900 

20 – 24 ตลุาคม 2561 

ขาไป    BR206 01.45 
– 06.35 

ขากลบั  BR205 20-
45 – 23.30 

22,999 5,500 13,900 

16 – 20 พฤศจกิายน 2561 

ขาไป    BR206 02.15 
– 06.50 

ขากลบั  BR205 21-
10 – 00.05  

20,999 5,000 12,900 

21 – 25 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    BR206 02.15 

– 06.50 
20,999 5,000 12,900 



 

ขากลบั  BR205 21-
10 – 00.05 

23 – 27 พฤศจกิายน 2561 

ขาไป    BR206 02.15 
– 06.50 

ขากลบั  BR205 21-
10 – 00.05 

20,999 5,000 12,900 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 

ขาไป    BR206 02.15 
– 06.50 

ขากลบั  BR205 21-
10 – 00.05 

20,999 5,000 12,900 

02 – 06 ธนัวาคม 2561 

ขาไป    BR206 02.15 
– 06.50 

ขากลบั  BR205 21-
10 – 00.05 

22,999 5,500 13,900 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 

ขาไป    BR206 02.15 
– 06.50 

ขากลบั  BR205 21-
10 – 00.05 

20,999 5,000 12,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 

ขาไป    BR206 02.15 
– 06.50 

ขากลบั  BR205 21-
10 – 00.05 

21,999 5,000 12,900 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 

ขาไป    BR206 02.15 
– 06.50 

ขากลบั  BR205 21-
10 – 00.05 

27,999 6,000 14,900 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 5,900 บาท** 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่และหวัหนาทวัร 

ทานละ 1,000 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 1,000 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 นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน 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. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

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 

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

 


