
 

 

 
เยอืนเกาะไตห้วนั เที�ยวอุทยานอาลีซานนั �งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพนัปี 

ลอ่งเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ที�ไดค้าํเลา่ลือว่าสวยงามดั �งภาพวาด 
ชมความสวยงามของดอกไมก้ว่า *,,,, สายพนัธุ ์ณ ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ 

เป่ยโถว บ่อนํ/าพรุอ้นจากธรรมชาต ิอีกหนึ�งพิกดัในไตห้วนัที�หา้มพลาด 
ชมเศียรราชินี ประตมิากรรมที�ธรรมชาตริงัสรรคขึ์/ นมา ณ อุทยานเยห่ลิว  
ชมตกึ*,* ที�เคยสูงเป็นอนัดบัหนึ�งของโลก ชอ้ปปิ/ งสุดมนัส ์ณ ซีเหมินตงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สุดคุม้..  บุฟเฟ่ตช์าบู/เสี�ยวหลงเปา/เมนูพระกระโดดกาํแพง

ราคาเริ�มตน้ 20,777 บาท พกัระดบั ; และ < ดาว 
เดินทางเดือน กนัยายน – ธนัวาคม ><?, 



สายการบิน EVA AIR  FULL SERVICE สายการบิน < ดาว 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.00น นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั/น ; แถว R ประตู M สายการ
บิน EVA AIR มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรบั และบริการเรื�องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรที�นั�ง
บนเครื�องบิน 

วนัที�สอง สนามบินเถาหยวน – ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระ
ถงัซมัจั Nง - วดัเหวินหวู่ -เจยีอี/  

,>.*<น เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เที�ยวบิน
ที� BR206 (มีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน ; ชั �วโมง)  
 

 
 
 
 
 
06.<<น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาที�ประเทศไตห้วนัเร็ว

กวา่ประเทศไทย , ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั0นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากนั0น
นําท่านท่องเที�ยวตามโปรแกรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นํ/าผลไม)้ 
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ ฟาร์มดอกไมข้นาด 56 ไร่ ที�เต็มไปดว้ย

ดอกไมน้านาชนิดมากกว่า ,,888 สายพนัธุ ์เช่น ดอกลิลลี� ดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และ
ที�นี� ยังเป็นฟาร์มดอกไม้เดียวที�ประสบความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศ
ไตห้วนั  ซึ�งฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อจะมีดอกไม ้และพนัธุไ์มต่้างๆ สลบัหมุนเวียนกนัใหไ้ดช้มกนั
ตลอดทั0งปี  
ชนิดดอกไม ้/ เดือน 8, 8> 85 8? 8@ 8A 86 8B 8C ,8 ,, ,> 

ดอกทานตะวนั     � � � � � �   
ดอกดาวกระจาย � � � � �      � � 
ดอกทิวลิป � � �          
ดอกลิลลี� � � � � �      � � 
ดอกคาลล่า ลิลลี� � � � �        � 



ดอกเสจ � � � � � � � � � � � � 
ดอกดาวกระจาย  
(สีเหลือง) 

    
� � � � � � � 

 

ดอกกุหลาบ � � � � � � � � � � � � 
ดอกสกุลเทียน � � � � �      � � 
ดอกเสจ (สีแดง) � � � � �    � � � � 
ดอกดาวเรือง � � � � � �      � 
ดอกบวั      � � � �    

 **ตารางขา้งตน้แสดงระยะเวลา ของดอกไมที้�พลิบานในแต่ละเดือน ทั งนี ขึ นอยู่กับ
สภาพอากาศในแต่ละปีดว้ย ซึ�งระยะเวลาขา้งตน้อาจมีการเปลี�ยนแปลง** 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
บ่าย นําทุกท่านลงเรือสาํหรบัคณะเพื�อ ล่องทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ซึ�งเป็นอีกหนึ�งสถานที�

ท่องเที�ยวที�โด่งดัง และเป็นที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี0 มีจุดท่องเที�ยวที�สาํคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งนี0 ยงัมีความยาวถึง 
33 กิโลเมตร จากนั0นนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สุดในโลก ณ 
ทะเลสาบแหง่นี0  อีกทั0งนําคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจั Gงที� วัดพระถงัซมัจั Nง ที�อนัเชิญ

มาจากชมพทูวีป รวมถึงของกินที�พลาดไม่ไดเ้มื�อใครไดม้าเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา 
นั�นคือ ไข่ตม้ใบชา ซึ�งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที�เป็นที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวที�มา

เยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือไดว้่าไม่ว่าใครก็ตอ้งลิ0 มลอง จากนั0นนําทุกท่าน
สกัการะบูชาสิ�งศกัดิIสิทธิI ณ วัดเหวิ�นหวู่ เพื�อสกัการะศาสดาขงจืJ อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพ

กวนอ ูและเทพเจา้แหง่ความซื�อสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที�ตั0งอยูด่า้นหนา้ของวดั ซึ�งมี
มลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

   
คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 

หลังจากนั0นนําคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี/  เพื�อพักผ่อน พรอ้มเตรียมเดินทางสู่อุทยาน

แหง่ชาติอาลีซานในวนัรุ่งขึ0 น 
พกัที� SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�สาม รา้นใบชาไตห้วนั – อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน – เมืองไทจง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทุกท่านสู่ รา้นใบชาไตห้วัน ใหท่้านไดลิ้0 มลองรสชาติชาที�ขึ0 นชื�อของไตห้วนั ที�มีรสชาติ

หอม มีสรรพคุณชว่ยสลายไขมนั โดยชาของทางรา้นนั0นปลกูบนภูเขาอาลีซานในระดบัความ
สูงเป็นพนัเมตรจากระดบันํ0าทะเล และอีกทั0งยงัเป็นของฝากที�คนไทย มาเที�ยวไตห้วนัแลว้
นิยมซื0 อกลบัไปเป็นของฝากชนิดหนึ�งเลยก็ว่าได ้ จากนั0นนําคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ
อาหลี�ซาน 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น ภายในอุทยานฯ    
บ่าย นําท่านชมจุดท่องเที�ยวสาํคญัต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี0

ยงัเต็มไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที�มีชื�อเสียงที�สุดของไตห้วนั 
ซึ� ง อุทยานแห่งนี0 นั0 นตั0 งอยู่บนภูเขาสูงที� มีความสูงกว่าระดับนํ0 าทะเล >,688 เมตร 
โดยประมาณในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั �งพรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด ท่าน
สามารถเดินเที�ยวธรรมชาติ ดื�มดํ �าไปกบัความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึ�งท่านจะได้
สมัผัสกบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซึ�งเป็นอุทยานที�มี
ความสมบูรณ์อยู่มาก ...นําท่าน นั �งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที�ยวสําคัญต่างๆ ภายใน 
อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน  

   

จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของไตห้วนั เป็นเมืองที�เป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา                 
คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 
พกัที�  THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั < ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

จากนั/นใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่นํ/าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึ�งการ
แช่นํ/ าแร่เชื�อว่าถ้าไดแ้ช่นํ/ าแร่แลว้ จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ/ น 

วนัที�สี� ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – เป่ยโถว – รา้น Cosmetic – 
                  ตลาดซีเหมินตงิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั0ง
การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 5ลา้นคน พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนี�ยม) ที�เป็น
เครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มีทั0งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรงัสี 
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั0งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง  
เครื�องประดับลํ0าค่าของชาวไตห้วันตั0งแต่โบราณ ...นําท่านเลือกซื0 อของฝาก ขนมพาย  
สบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนัที� รา้นเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด 
ทอด เป็นตน้)   

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสี�ยวหลงเปา   
 จากนั0นนําท่านไปยงั เป่ยโถว เป็นตาํบลที�อยูท่างตอนเหนือของเมืองไทเป สถานที�แห่งนี0 ขึ0 น  

ชื�อในเรื�องของนํ0าพุรอ้น ซึ�งในอดีตช่วงเวลาที�ประเทศไตห้วนันั0นเคยตกเป็นอาณานิคมของ  
ญี�ปุ่น จึงทําใหไ้ดมี้การสรา้งที�อาบนํ0าแร่ที�เป่ยโถว ซึ�งสถานที�แรกที�จะพาไปนั�นคือ Thermal   
Valley หรือที�หลายๆคนขนานนามว่า “แอ่งนรกอเวจี (Hell Valley)” เนื�องจากบ่อนํ0าพุรอ้น  

แงนี0 มีสีเขียวมรกต ดว้ยอุณหภูมิของนํ0าที�สูงเกือบรอ้ยกว่าองศา ทําใหมี้ควนัลอยฟุ้งจากบ่อ  
นํ0าพุรอ้นอยู่มากมาย หลังจากเดินชม Thermal Valley กันไปแลว้นั0นนําทุกท่านไปยงั  
พิพิธภณัฑน์ํ/าพุรอ้นเป่ยโถว (Beitou Hot Spring Museum) เป็นสถานที�ที�รวบรวมอุปกรณ ์ 

และเรื�องราวของเป่ยโถว ซึ�งเป็นเรื�องราวตั0งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ�งภายในพิพิธภณัฑจ์ะมี 
การจดัเครื�องไมเ้ครื�องมือต่างๆในอดีตใหช้มตามจุดต่างๆ ...ต่อกนัดว้ยหอ้งสมุดสีเขียว หรือ 
Beitou Public Library ถือไดว้่าเป็นหอ้งสมุดที�โด่งดงัที�สุดของเมืองเป่ยโถว อีกทั0งโดยรอบ

ประกอบไปดว้ยตน้ไมใ้บหญา้ที�เขียวขจี ทาํมหส้ถานที�แห่งนี0 มีความร่มรื�น ร่มเย็น เหมาะแก่
การมานั�งอ่านหนังสือ …แวะรา้น COSMETIC ที�มีเครื�องสาํอางรวมถึงพวกยา / นํ0ามนั / ยา

นวดที�ขึ0 นชื�อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที� 
 จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปปิ0 ง สินคา้

หลากหลายรวมทั0งสินคา้แฟชั �นเทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma 
หรือจะเลือกชิมชาไขมุ่กที�ขึ0 นชื�อของไตห้วนั 

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูพระกระโดดกาํแพง  
พกัที�  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�หา้ ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น – อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิ�ว – ตกึไทเป *,* (ไม่รวมค่าขึ/ นตกึ) – 

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น ที�ตั0งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ�ว
เฟิ� น ปัจจุบนัเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน



กบับรรยากาศแบบดั0งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื�นชมวิวทิวทัศน์ 
รวมทั0งเลือกชิมและซื0 อชาจากรา้นคา้ มากมาย 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูซีฟู้ด 
บ่าย นําท่านเที�ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ�ว อุทยานแห่งนี0 ตั0งอยู่ทาง

ส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื0 นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล 
การเซาะกร่อนของนํ0าทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กิดโขดหินงอกเป็น
รูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื�นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร
ราชินี ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั �วโลก  
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป*,* (ไม่รวมค่าขึ0 นตึก ชมวิวชั0น 

BC ถา้ใครตอ้งการขึ0 น ชมวิวแจง้กบัไกดห์นา้งานค่าขึ0 นประมาณ A88 
NTD) 
 
 
 
 
 
 
 
ตึกที�มีความสงูถึง @8B เมตร เป็น สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ที�นี�ยงัมีจุดชมวิวที�สงูติดอนัดบั
โลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ ขนาดใหญ่หนักกวา่ C88 ตนั ทาํหนา้ที�กนัการ
สั �นสะเทือนเวลาที�เกิดแผ่นดินไหว อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปปิ0 งแบรนดด์งัระดบัโลก อาทิเชน่ 
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  เป็นตน้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เถาหยวน  (หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื�อประโยชนข์องสมาชิก
สว่นรวม ในกรณีที�ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณใน
การ เดินทางนาํคณะสว่นรวม เดินทางสูส่นามบิน)  

>,.;< น. นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR205  
หรอื >*.;, น.  นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR203 

(มีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน ; ชั �วโมง)     
>w.w, น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
หรอื ,,.><(+*) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  



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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั Nวภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั/งก่อนทาํการ ออก 
ตั Nวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  
>-w 
ท่าน 

* เด็ก > ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํ �ากว่า*>ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายุต ํ �ากว่า*>ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั Nว 
เครื�องบิน 

,z – *w กนัยายน ><?, >,,777 >,,777 >,,777 5,500 *>,777 
*{ – >* กนัยายน ><?, >,,777 >,,777 >,,777 5,500 *>,777 
>w – >{ กนัยายน ><?, >,,777 >,,777 >,,777 5,500 *>,777 
>{ ก.ย. – ,* ต.ค. ><?, 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777 
,; – ,M ตลุาคม ><?, 21,777 22,777 22,777 5,500 13,777 
>> – >? ตลุาคม ><?, 25,777 25,777 25,777 6,500 15,777 

,w – ,{ พฤศจกิายน ><?, 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777 
,M – *> พฤศจกิายน ><?, 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777 
*> – *? พฤศจกิายน ><?, >*,777 >*,777 >*,777 5,500 13,777 
*{ – >* พฤศจกิายน ><?, 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777 
>? – w, พฤศจกิายน ><?, >*,777 >*,777 >*,777 5,500 13,777 

,{ – ** ธนัวาคม ><?, 25,777 25,777 25,777 6,500 15,777 
*w – *{ ธนัวาคม ><?, 22,777 22,777 22,777 5,500 13,777 
*{ – >* ธนัวาคม ><?, 22,777 22,777 22,777 5,500 13,777 
>; – >M ธนัวาคม ><?, 23,777 23,777 23,777 6,500 14,777 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน > ปี <,900 บาท**  
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ M,, NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้
พื/ นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการงัสีแดง ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี/ แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล



ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื/ อหรือไม่ซื/ อขึ/ นอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ทั/งสิ/ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ/ นจากท่าน
เป็นจาํนวนเงิน <>,, NT /ท่าน  

• โรงแรมที�พักที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ0 นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั  

การเดินทางในแต่ละครั/งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน *< ท่านขึ/ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน 
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา  

อตัราค่าบริการนี/ รวม  
� ค่าตั Gวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี  
� ค่านํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน >8 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ  
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ > ท่านหรือ  5 ท่าน   
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ   
� ค่าอาหารตามมื0 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ ,,888,888 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารนี/ ไม่รวม  
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ 
รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  
�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ B88 NTD/ทริป/ต่อท่าน 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 6% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 5% 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั0งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์0นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี0  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�
ชาํระแลว้ 

>.> ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

>.5 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชําระแลว้ทั0งหมดทั0งนี0  ทาง
บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั Gวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื0 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั0งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิIในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั0น 
2. ทัวร์นี0 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิIในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ,@ 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย ,8 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิIไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา 
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั Gวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี� มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิIในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง 
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั0งนี0 บริษัทจะ
คาํนึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิI ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ0 นของ
นักท่องเที�ยว ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี�ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการนี0 คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา   
ดงันั0น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิIในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ0 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา  
แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั Gวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั0น      

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง   
,.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ0 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ,88     

มิลลิลิตรต่อชิ0 น ไดไ้ม่เกิน ,8 ชิ0 น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา 
ออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ , ใบเท่านั0น ถา้ 
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น     

1.1 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ0 นไปบนเครื�องบินดงันี0     
2.1 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ0 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั     

ไดแ้ก่แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า >8,888 mAh หรือน้อยกว่า ,88 Wh 
สามารถนําขึ0 นเครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน     

2.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า >8,888 - 5>,888 mAh หรือ ,88-,A8 Wh สามารถ
นําขึ0 นเครื�องไดไ้ม่เกินคนละ > กอ้น    

2.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 5>,888 mAh หรือ ,A8 Wh หา้มนําขึ0 นเครื�องใน
ทุกกรณี    

3. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี   
****************************************   



 

 


