
 

 

รหัสทัวร ZET1900860 
ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอ้ี ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพอขั้นสุด 
4 วัน 3 คืน (TG) 
ลองทะเลสาบสุริยนั จันทรา   น่ังรถไฟโบราณ อุทยานฯ อาลีซาน 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   ยานซีเหมินติง   หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 
อุทยานแหงชาติ เยหลิ่ว 
 

 



 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ 
05.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS มีเจาหนาที่คอย

ตอนรับ และบริการเช็คอินและกระเป�าเดินทาง  
08.15 น. เหิรฟ�าสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632 บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)  

 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานขั้นตอนของดานศุลกากร พรอมรับกระเป�า

สัมภาระแลวน้ัน นําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถว โดยรถโคชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดวาเปนมณฑลที่ใหญ
ที่สุดของประเทศไตหวัน และไดรับการตั้งช่ือเลนวา Mother Earth of Taiwan (แผนดินแมแหงไตหวัน) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ดวยเมนูแซนวิช และน้ําผลไม    
บาย นําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพื่อ ลองทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง และเปนที่นิยม

ในหมูนักทองเที่ยว อีกแหงของชาวไตหวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีมีจุดทองเที่ยวที่สําคัญมากมาย และทะเลสาบ
แหงน้ียังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแหงน้ี 
อีกทั้งนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไมได
เมื่อใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา น่ันคือ ไขตมใบชา ซึ่งถือเปนของกิน หรือของทานเลนที่เปนที่นิยมในหมู
นักทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้มลอง 

กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ปดไมสามารถลองเรือได ดวยปญหาสภาพอากาศ หรืออื่นใด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินคาลองเรือทานละ 50 NTD  

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูบุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน 

หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอี้ เพื่อพักผอน พรอมเตรียมเดินทางสูอุทยานแหงชาติอาลีซานในวันรุงขึ้น 
พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง รานชา – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – เมืองไทจง  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู อุทยานฯ อาลีซาน ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานที่มีช่ือเสียงสลับกับภูเขานอยใหญอัน
สวยงาม จากน้ันพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา ชาที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน 
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก 
จากน้ันเดินทางตอสูอุทานแหงชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารจีนทองถิ่น ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 
  หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมี

ช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน อุทยานฯ อาลีซาน เปนอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบูรณของธรรมชาติอยูมาก และมีช่ือเสียง
ที่สุดของไตหวันใหทานเดินชมด่ืมดํ่ากับธรรมชาติของป�าศักด์ิสิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับกับตนสนสูง
ชัน อายุกวา 1,000ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไมนานาพันธุ ซึ่งประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ – 
มีนาคม ของทุกป ทุกทานจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรั่งสวยงามไดภายในวัดแหงนี้ แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศในปน้ันๆอีกดวย จากน้ันนําทาน น่ังรถไฟโบราณ กลับลงสูสถานนีรถบัส  

 

 
 

และเดินทางมุงหนาสู เมืองไถจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวันเปนเมืองที่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 
พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ แบบสวนตัวในหองพัก ซึ่งการแชน้ําแรเช่ือวาถาไดแชนํ้าแร
แลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม ไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC 
SHOP – ตึกไทเป 101(ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน 89) – ซีเหมินติงไนทมารเก็ต  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ(เจอ
มาเน่ียม) ที่เปนเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการป�องกันรังสี ชวยการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแต
โบราณ  นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวันที่ รานเหวยเกอ ภายในรานมีขนมของฝาก



 

 

มากมายไมวาจะเปนขนมช่ือดังอยางพายสับปะรดอบใหมๆ สดๆ มีรสชาติของแป�งและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีก
ทั้งยังมีพายเผือก เคกน้ําผึ้ง ของกินเลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซื้ออยางปอรปคอรนชีส จากน้ันพาทุกทานไปยัง ตลาด
ปลา ในเมืองไทเป ใหทุกทานไดสัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พรอมทั้งความสดใหม ไมวาจะเปน 
ปูอลาสกากับกุงลอบสเตอร อาหารปรุงสดสไตลญี่ปุ�น กุง ปู หอยนางรม หรือปم�งยาง บารบีคิว และอีกมากมาย  

 

 
 
เที่ยง อิสระม้ืออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง
เมตร   

 
ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปم�น
ทําจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธิบดีเจียงไคเช็คในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�าอยู 2 
นายตลอดเวลา และที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนที่ช้ันลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครไดมาเย่ียมท่ีแหงน้ี
คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตนช่ัวโมง ตั้งแตเวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน  



 

 

 
  แวะราน COSMETIC SHOP ที่มีเคร่ืองสําอางรวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่ขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอป

กันอยางเต็มที่ จากน้ันนําทานไปยัง ตึกไทเป101 ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปน
อันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวม
รานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิเชน 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  เปนตน  

 
กรณีที่ทานตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวช้ัน 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาตั๋วขึ้น
ตึกไทเป 101 ช้ัน 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน สยามแสควรใน
กรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน 
เสื้อผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค หรือของ กิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟช่ันเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบ
รนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีน้ียังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอป
มากมายใหไดมาชอปปم�งกันอยางจุใจ 

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น อาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่งอยางของไตหวัน ถึงจะมีกลิ่นเหม็น
แตอรอยอยาบอกใครเชียว ดวยรสชาติของซอสที่กินคูกับเตาหูเหม็นทอดกรอบๆ มันเขากันดี
อยางลงตัว  

คํ่า  อิสระม้ืออาหารคํ่า ณ ตลาดซีเหมินติง เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 
พักที่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟم�น – อุทยานแหงชาติเยหลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปน
ถนนคนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานขายขนมและอาหาร
ตางๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟم�นที่หากใครมาเยือนที่แหงน้ีแลวไมควรพลาดอันไดแก บัวลอยเผือก 
ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถ่ัวตัด และที่แหงน้ียังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูที่ดานบนถนนโดยเปนทางลาด
ชันและเปนขั้นบันได เพราะแบบน้ีจึงทําใหโซนน้ีทุกทานจะมองเห็นเปนภาพโรงน้ําชาที่เปนอาคารไมตั้งเรียงรายลดหลั่นกัน
ไปเหมือนดังในรูปที่สวยงาม ซึ่งกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับภาพยนตรอนิเมชันเรื่องดังจาก เร่ือง SPIRITED AWAY จาก
คาย STUDIO GHIBLI   

 

 



 

 

แนะนําของอรอย บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน  บัวลอยของไตหวันจะ
ช้ินใหญกวาและเน้ือหนึบกวามากครับ แตละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม
เทากันครับ สวนนํ้าเชื่อมจะเปนนํ้าถั่วเขียวหอมๆหวานๆ สามารถสั่งไดทั้ง
แบบรอนและเย็น  

 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูซีฟู�ด  

จากน้ันนําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติ เยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปน
แหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
 

 
 
จากน้ันนําทุกทานชอปปم�งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรคของนักชอปทั้งหลาย โดยที่ทุกทานสามารถซื้อ
รองเทา กระเป�า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เปนแบรนดยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, 
NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน  

20.10 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634 
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)     

23.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
************************************** 

***หากเปนพีเรียดชวงปใหม ในคํ่าคืนวันที่ 31 ธ.ค. ทางหัวหนาทัวรนําคณะทวัรที่สนใจเดินทางโดย MRT เพ่ือรวมเทศกาลเคาท
ดาวน ป 2020 ชมการแสดง พลุ แสง สี เสียง ของวิวตกึไทเป 101 ถือเปนแลนดมารคจุดเคาทดาวนที่โดงดังแหงหนึ่งของโลก*** 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

 
1 เด็ก 2 ผูใหญ 

 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

11 - 14 กรกฎาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
25 -28 กรกฎาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
01 – 04 สิงหาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
08 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
09 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999 
05 – 08 กันยายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
19 – 22 กันยนยน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
05 – 08 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
10 – 13 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,500 14,999 
12 – 15 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,500 14,999 
17 – 20 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
19 – 22 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
20 – 23 ตุลาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999 
24 – 27 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
25 – 28 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
26 – 29 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

02 – 05 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
09 – 12 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
16 – 19 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
23 – 26 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
05 – 08 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999 
07 – 10 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999 
12 – 15 ธันวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
14 – 17 ธันวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
19 – 22 ธันวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
21 – 24 ธันวาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
26 – 29 ธันวาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 28,999 28,999 6,500 16,999 
31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 28,999 28,999 6,500 16,999 

 
 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 

ทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบ
ชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคา
ทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน  

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ  
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบาร
ในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)  
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ

เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 
 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริง

จากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจอง
ที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทาง

ราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติ
ของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและ
อ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงิน
มัดจํา  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน    

8. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   ดังน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

9. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน    

   



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100     มิลลิลิตรตอช้ิน ไดไมเกิน 10 ช้ิน 
โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง
เครื่องบินเทาน้ัน     

1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน    

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี   
2.1 แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด   ไดแกแบตเตอร่ีสํารองที่มี

ความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน   
2.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 

กอน  
2.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
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