
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั &ง -
เจยีอี(  

04.,- น.   พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั(น 0 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI 
AIRWAYS มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรับ และบริการเรื�องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับัตรที�นั�งบน
เครื�องบิน  

07.25 น.    เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� 
TG634 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 0 ชั �วโมง)  
 
 
 
 
 

 
11.55 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขั.นตอนของด่านศุลกากร 

พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้นั.น นําคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว  
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช และนํ(าผลไม ้   
บ่าย นําทุกท่านลงเรือสําหรับคณะเพื�อ ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ�งเป็นอีกหนึ� งสถานที�

ท่องเที�ยวที�โด่งดัง และเป็นที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี. มีจุดท่องเที�ยวที�สําคัญมากมาย 
และทะเลสาบแห่งนี. ยงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร 
จากนั.นนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็ก
ที�สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี.  อีกทั.งนําคณะนมสัการ
พระอฐิัของพระถงัซมัจั 8งที� วัดพระถงัซมัจั &ง ที�อนัเชิญมา

จากชมพทูวีป รวมถึงของกินที�พลาดไม่ไดเ้มื�อใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา นั�น
คือ ไข่ตม้ใบชา ซึ�งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที�เป็นที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวที�มา

เยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ถือไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้งลิ. มลอง 
คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 

หลังจากนั.นนําคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี(  เพื�อพักผ่อน พรอ้มเตรียมเดินทางสู่อุทยาน

แหง่ชาติอาลีซานในวนัรุ่งขึ. น 
พกัที� SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า  
วนัที�สอง เจยีอี(  - รา้นชา – อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน – เมืองไถจง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานที�มีชื�อเสียง

สลบักับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั.นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที� รา้นชา ชาที�ขึ. นชื�อ

ที�สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสงูเป็นพนัเมตรจากระดบันํ.าทะเล และเป็นของฝากที�คนไทยนิยมซื. อกลบัเป็นของฝาก 
จากนั.นเดินทางต่อสู่อุทานแหง่ชาติอาลีซาน 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 

 
 
 
 

(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระ
กาํลังเบ่งบาน ทั*งนี*ขึ*นอยู่กบัสภาพอากาศ) 
หลังอาหารกลางวนันําท่านชมจุดท่องเที�ยวสําคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ�งเป็น
อุทยานที�มีความสวยงาม และมีชื�อเสียงที�สุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานที�มี

สวยงาม มีความสมบรูณข์องธรรมชาติอยูม่าก และมีชื�อเสียงที�สุดของไตห้วนั ใหท่้านเดินชม
ดื�มดํ �ากบัธรรมชาติของป่าศกัดิ=สิทธิ=อาลีซนัโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผัสกบักบัตน้สน
สงูชนั อายุกวา่ >,@@@ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์และในช่วง
ฤดใูบไมผ้ลิ เดือน B และเดือน C  ท่านจะไดพ้บสีชมพขูองดอกซากุระที�จะบานสะพรั �งพรอ้ม
กบัพรรณไมอี้กนานาชนิด จากนั.นนําท่าน นั �งรถไฟโบราณ กลบัลงสู่สถานนีรถบัส และน

เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบัB ของไตห้วนัเป็นเมืองที�เป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  
คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น  

พกัที�  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั X ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
จากนั(นใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่นํ(าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึ�งการ
แช่นํ( าแร่เชื�อว่าถ้าไดแ้ช่นํ( าแร่แลว้ จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ( น 

วนัที�สาม ฟารม์แกะชิงจิ( ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ( ง) – COSMETIC SHOP 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําทุกท่านเดินทางสู่ ฟารม์แกะชิงจิ( ง หรือ CINGJING FARM ที�ไดร้ับสมญานามว่า 

“สวิตเซอรแ์ลนดแ์ดนไตห้วนั” ตั.งอยูใ่นเขต หมู่บา้น DATONG VILLAGE แห่งเมืองหนานโถว  
(NANATOU) บนภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศที�เย็น สบายตลอดปี พรอ้มทั.งวิวทิวทศัน์ที� เมื�อปี  
ค.ศ.1961 มีนายทหารที�ไปรบจากสงคราม คอมมิวนิสต ์ในแถบชายแดนไทย-พม่า-ยูน



นาน กลบัคืนสู่ไตห้วนั ไดเ้ริ�มทาํการพลิกฟื. นผืน ดินตรงนี. ใหเ้ป็นฟารม์แกะชิงจิ. งที�สวยงามใน
ปัจจุบัน (ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจิ*งจะผลิดอก
เบ่งบานพรอ้มกนั)   
 
 
 

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 

  จากนั.นนําท่านเดินทาง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ( ง) ที�มีความสูง
ประมาณ >,_@@ เมตรจากระดับนํ. าทะเล ใหทุ้กท่านไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้ม
สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพที�สวยงาม แวะรา้น COSMETIC ที�มี
เครื�องสาํอางรวมถึงพวกยา / นํ.ามนั / ยานวดที�ขึ. นชื�อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนั
อยา่งเต็มที� 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น  
พกัที�  TALMUD HOTEL – YUAN DE หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�สี� รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสับปะรด – ตึกไทเป ]-] (รวมมื( ออาหารกลางวัน        

ชั(น ^_) – อนุสรณส์ถานเชียงไคเช็ค – ยา่นซีเหมินตงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั.ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ Bลา้นคน พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนี�ยม) ที�เป็น
เครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มีทั.งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรงัสี 
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั.งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครื�องประดับลํ.าค่าของชาวไตห้วันตั.งแต่โบราณ ...นําท่านเลือกซื. อของฝาก ขนมพาย
สบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อป
คอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

  จากนั.นนําท่านไปยัง ตึกไทเป]-] ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับ
แลนด์มาร์คของประเทศไตห้วนั ตึกที�มีความสูงเป็นอันดับ b 
ของโลกในปัจจุบัน (อนัดับในปี 2016) ซึ�งมีความสูงถึง b@e 
เมตร ซึ�งดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ที�รวบรวมรา้นคา้แบรนด์
ดงัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, 
BURBERRY  ,CALVINKLEIN , 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  เป็น ตน้  จากนั(นนาํท่านขึ( น
ลิฟทค์วามเร็วสูง สู่ชั(น ^_ ที�ตั(งของรา้นอาหาร Ding Xian ]-] ใหท่้านไดอิ้�มอร่อยกบั
อาหารกลางวนัมื. อสุดพิเศษและรบัชมวิวเมืองไทเปจากมุมสงูไปพรอ้มๆกนั 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั พิเศษ!! รบัประทานอาหารชั(น ^_ บน ตกึไทเป ]-]  
 
   
 
 
 
บ่าย  จากนั.นนําท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ที�สรา้งขึ. นเพื�อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ซึ�งใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื. นที�ประมาณ 
205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์าํคญัที�หาดูได้
ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั. นทําจากทองสมัฤทธิ=ประธานาธิบดีเจียงไค
เช็คในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มีใบหน้ายิ. มแยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ o นายตลอดเวลา 
และที�กําแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ B คํา 
คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์โซนที�ชั.นล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดั
แสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั.งทั.งยงัมีการจัดโชว์สิ�งของเครื�องใช ้
รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ�งพิเศษหากใครไดม้าเยี�ยมที�แหง่นี. คือ พิธีเปลี�ยนเวรทหาร ซึ�งจะมี
ทุกๆตน้ชั �วโมง ตั.งแต่เวลา >@:@@->q:@@ ของทุกวนั จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง
ไนทม์ารเ์ก็ต ตั.งอยูใ่นเมืองไทเป ที�แหง่นี. เปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่ง
รวมแฟชั �นที�ทันสมัยของวยัรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้
แฟชั �น เสื. อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์หรือของ     กิs ฟชอ้ปมากมายที�มีใหอ้พัเดท
แฟชั �นเรื�อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที�มีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั.งสินคา้มีแบรนดข์องทีนี. ยงั
ถือไดว้า่มีราคาที�ถูกเหมาะสาํหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิ. งกนัอยา่งจุใจ 

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู เสี�ยวหลงเปา  
พกัที�  FUHSIN HOTEL ระดบั 0 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�หา้ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น – อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว – Mitsui Outlet Park -              

         สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น ที�ตั.งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ�ว
เฟิ� น ปัจจุบนัเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน
กบับรรยากาศแบบดั.งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื�นชมวิวทิวทัศน์ 
รวมทั.งเลือกชิมและซื. อชาจากรา้นคา้ มากมาย 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูซีฟู้ด 
บ่าย นําท่านเที�ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ�ว อุทยานแห่งนี. ตั.งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพื. นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ.าทะเลและลม ทะเล ทาํ
ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื�นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร
ราชินี ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั �ว จากนั.นนําทุกท่านชอ้ปปิ. งแบบจดัเต็มที� MITSUI OUTLET 
PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั.งหลาย โดยที�ทุกท่านสามารถซื. อรองเทา้ กระเป๋า หรืออื�นๆอีก
มากมาย ที�เป็นแบรนดย์อดฮิตติดตลาด อาทิ อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW 
BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ 
สนามบินเถาหยวน  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
20.10 น นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� TG635 

(มีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 0 ชั �วโมง)     
23.05น  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 

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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั &วภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั(งก่อนทาํการออกตั &ว 
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้ริการ *** 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

 
 

รายละเอียดเที�ยวบิน 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

q-, ท่าน 

] เด็ก q 
ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 
(เด็กอายุต ํ �ากว่า

]qปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี
เตยีง 

(เด็กอายุต ํ �ากว่า
]qปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

-, – -r มกราคม qX_] ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
06 – 10 มกราคม qX_] ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
10 – 14 มกราคม qX_] ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
13 – 17 มกราคม qX_] ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
17 – 21 มกราคม qX_] ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
20 – 24 มกราคม qX_] ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
24 – 28 มกราคม qX_]  ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
27 – 31 มกราคม qX_]   ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
04 – 08 กุมภาพนัธ ์qX_] ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
-^ – ]q กุมภาพนัธ ์qX_- ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 qX,rrr qX,rrr qX,rrr _,X-- 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. qX_] ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 26,777 26,777 26,777 6,500 
28 ก.พ. – 04 มี.ค. qX_] ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 26,777 26,777 26,777 6,500 
08 – 12 มีนาคม qX_] ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
10 – 14 มีนาคม qX_] ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
11 – 15 มีนาคม qX_] ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
]r – q] มีนาคม qX_] ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 
24 – 28 มีนาคม qX_] ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 25,777 25,777 25,777 6,500 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน q ปี X,900 บาท** 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,0-- 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 ขอสงวนสิทธิyในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ( นจากท่าน
เป็นจาํนวนเงิน Xq-- NT /ท่าน  

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ( นอยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 
**การเดินทางในแตล่ะครั(งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน ]X ท่านขึ( นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ
จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

อตัราค่าบริการนี( รวม  
� ค่าตั 8วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี  
� ค่านํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน B@ กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ  
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ o ท่านหรือ  B ท่าน   
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ   
� ค่าอาหารตามมื. อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ >,@@@,@@@ 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 >,0@@ NTD/ทริป/ต่อท่าน 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม _% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย B% 

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

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์.นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี.  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั.นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
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�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี.  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�
ชาํระแลว้ 

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

o.B ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชําระแลว้ทั.งหมดทั.งนี.  ทาง
บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั 8วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื. อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั.งหมด   

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

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ=ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์. สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั.น 
2. ทัวร์นี. เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั.งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั.งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ=ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า >b 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย _ วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย >@ วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ=ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา 
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั 8วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี� มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ=ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง 
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั.งนี. บริษัทจะ
คาํนึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั  

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

7. อัตราค่าบริการนี. คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา   
ดงันั.น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ=ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ. น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา  
แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั 8วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื. อเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั.น      

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง   
>.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ. นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน >@@     

มิลลิลิตรต่อชิ. น ไดไ้ม่เกิน >@ ชิ. น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา 
ออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ > ใบเท่านั.น ถา้ 
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั.น     

1.1 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั.น    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ. นไปบนเครื�องบินดงันี.    
2.1 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ. นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั   

ไดแ้ก่แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า o@,@@@ mAh หรือน้อยกว่า >@@ Wh 
สามารถนําขึ. นเครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน   

2.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า o@,@@@ - Bo,@@@ mAh หรือ >@@->q@ Wh สามารถ
นําขึ. นเครื�องไดไ้ม่เกินคนละ o กอ้น  

2.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกว่า Bo,@@@ mAh หรือ >q@ Wh หา้มนําขึ. นเครื�องใน
ทุกกรณี  

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



 


