
 

 

รหัสทัวร ZET1900862 
ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอ้ี ไทจง ไทเป เลสโก พาเพลินตัวแม 
4 วัน 3 คืน (CI) 
ลองทะเลสาบสุริยนั จันทรา   อุทยานแหงชาติอาลีซาน   ฟ�งเจี๋ย ไนทมารเก็ต 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   ตึกไทเป 101   ยานซีเหมินติง 
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น   อุทยานแหงชาติ เยหลิ่ว 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว -  ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 
– เมืองเจียอี้ 

 
05.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S ประตู 9 สายการบิน CHINA AIRLINES มีเจาหนาที ่คอย

ตอนรับ และบริการเร่ืองกระเป�าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 
08.35 น. บินลัดฟ�าสู เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)  
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานขั้นตอนของดานศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลวน้ัน นํา

คณะเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดวาเปนมณฑลที่ใหญที่สุดของ
ประเทศไตหวัน และไดรับการตั้งช่ือเลนวา Mother Earth of Taiwan (แผนดินแมแหงไตหวัน) 

กลางวัน  บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช + ชาไตหวัน (1) 
บาย นําทานลงเรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เปนที่นิยมของ

ชาวไตหวัน รอบๆ ทะเลสาบแหงนี้จะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทาน
ลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญ
มาจากชมพูทวีป  

 
กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทําการปดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณทานละ 50 NTD  

 
 



 

 

 

แวะพักเหนื่อย หาของอรอยกิน แนะนําไขตมใบชาสูตรอามา 
ถือเปนของกินอึกหน่ึงอยางที่ควรคาแกการไปลิ้มลอง ดวยสูตรเฉพาะตัว
ของอามา และขั้นตอนที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแตการตมไขที่อามาจะ
ตมพรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทําใหเมื่อกัดไปคําแรก
จะไดกินหอมของสมุนไพรพรอมกับรสเค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมๆ
แลวเขากันและอรอยสุด รานอามาเปนรานเดียวที่ไดรับอนุญาตให
สามารถเปดขายไดบนเกาะ และมีสาขาที่น่ีที่เดียวเทาน้ัน 

หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจี่ยอี้ (Chiayi) เมืองที่ถูกลอมรอบไปดวยภูเขาและทะเล เจียอ้ีเปเมืองที่มีแหลงธรรมชาติที่
มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกถึง 3 อุทยาน ซึ่งทั้ง 3 อุทยานนั้นมีทัศยนียภาพที่โดดเดนและสวยงามแตกตางกันไป “จากภูเขาสูที่
ราบ จากที่ราบสูวิวทะเล”  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (2) 
นําทานเขาสูที่พัก... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – รานชา – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ�งเจี๋ยไนทมารเก็ต 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area) ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซาน
ที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขานอยใหญอันสวยงาม จากนั้นพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา (Tea Shop) ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของ
ไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับนํ้าทะเล และ
เปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก เดินทางตอสูอุทยานแหงชาติอาลีซาน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน (4) 
หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมีช่ือเสียง
ที่สุดของไตหวัน อุทยานแหงชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area)  เปนอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบูรณ
ของธรรมชาติอยูมาก และมีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน ใหทานเดินชมด่ืมด่ํากับธรรมชาติของป�าศักด์ิสิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเสนทาง
ทานจะไดสัมผัสกับกับตนสนสูงชัน อายุกวา 1,000ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไมนานาพันธุ และในชวงฤดู
ใบไมผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ทานจะไดพบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด  

 
 (ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ของทุกป เปนชวงฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระกําลังเบงบาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ) 

 
กรณีถาอุทยานปดไมใหเขาชม ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณทานละ 250 NTD  

 



 

 

 
 
จากนั้น นําทานน่ังรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝم�งขางทาง โดยรถไฟสายนี้ถูกสรางขึ้นโดยชาวญี่ปุ�นเพื่อใชในการ
ลําเลียงตนไม  
 

 
 

และเดินทางมุงหนาสู เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวันเปนเมืองที่เปนศูนยกลางทางดาน
การศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นําทานเพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟ�งเจี๋ย ไนทมารเก็ต (Fengjia 
Night Market) ตั้งอยูที่เมืองไถจง บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟ�งเจี๋ย โดยตลาดแหงน้ีถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุด



 

 

ในไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค อีก
ทั้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ้มรสของความ
อรอย และที่สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงนี้นั้นมีสินคาแบรนดที่มักจะลดราคาไดอยางถูกสุดๆ อยางเชน Onitsuka Tiger 
ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเลือกมากที่สุดในไตหวัน 
 
 
 

มาฟ�งเจี๋ย ไนทมารเก็ต แนะนํารานรองเทา ABC Mart ศูนยรวม
รอง เท  าแบรนด ต  า งๆ  อาทิ เ ช  น  Onitsuka Tiger Adidas Nike 
Converse เปนตน บางรุนภายในรานถือไดวามีราคาที่ถูกกวาเมื่อเทียบ
กับรุนน้ันๆในไทย  
 

 
 
 
 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ ฟ�งเจี๋ย ไนทมารเก็ต ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พัก... TALMUD HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองไทจง – เมืองไทเป - รานพายสับปะรด – รานสรอยสุขภาพ – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - ถายรูปกับตึกไทเป 101 

– ยานซีเหมินติง 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน ทั้ง
การศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลานคน นํา
ทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ป�อป
คอรน, เห็ดทอด เปนตน) จากนั้นนําทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ 
มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในป�องกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยก
ไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแตโบราณ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เสี่ยวหลงเปา (6) 
บาย จากนั้นนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที ่สร างขึ ้นเพื ่อร ําลึกถึงอดีต

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

 



 

 

 
 

ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปم�นทํา
จากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�าอยู 2 นาย
ตลอดเวลา และที ่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนที่ช้ันลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมที่แหงนี้คือ พิธี
เปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตนชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน  

 

 
 



 

 

จากนั้นนําทานไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปน
อันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคา
แบรนดดังระดับโลกไวมากมาย 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  เปน ตน  

 
กรณีที่ทานตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวช้ัน 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาตั๋วขึ้นตึกไทเป 
101 ช้ัน 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน สยาม แสควรใน
กรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ  โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน 
เสื้อผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค หรือของ ก๊ิฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดท แฟช่ันเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด 
หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีน้ียังถือไดวามีราคาที่ถูก เหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกันอยางจุใจ  
  

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น อาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่งอยางของไตหวัน ถึงจะมีกลิ่น เหม็นแต
อรอยอยาบอกใครเชียว ดวยรสชาติของซอสที่กินคูกับเตาหูเหม็นทอดกรอบๆ มันเขากันดีอยางลง
ตัว  
  
  
 
 

 
 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ ยานซีเหมินติง ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พัก... FUHSIN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี ่ หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น - อุทยานแหงชาติเยหลิว – รานคอสเมติก - Mitsui Outlet Park -  กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 



 

 

เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของ
ชาวไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา มากมาย  

 

 
 

แนะนําของอรอย บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน  บัวลอยของไตหวันจะช้ิน
ใหญกวาและเน้ือหนึบกวามากครับ แตละสีก็คนละรสและมีความหนึบไมเทากัน
ครับ สวนนํ้าเชื่อมจะเปนนํ้าถั่วเขียวหอมๆหวานๆ สามารถสั่งไดทั้งแบบรอน
และเย็น  

 

  

  
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ซีฟู�ดไตหวัน (8) 

จากน้ันนําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติ เยหลิ่ว (Yue Liu National Park) อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ
ไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง 
ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
 

กรณีถาอุทยานปดไมใหเขาชม ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณทานละ 50 NTD  

 



 

 

 
 

หลังจากนั้นนําทานแวะ รานคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา / นํ้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของ
ไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ จากนั้นนําทุกทานชอปปم�งแบบจัดเต็มที่ Mitsui Outlet Park สวรรคของนักช
อปทั้งหลาย โดยที่ทุกทานสามารถซื้อรองเทา กระเป�า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เปนแบรนดยอดฮิตติดตลาด อาทิ อาทิ 
ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ณ MITSUI OUTLET PARK เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.35 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)  

01.20+1 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน ผูใหญ และเด็ก 

หองละ 2-3 ทาน พักเดี่ยวเพ่ิม 
ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

23 – 26 พฤษภาคม 2562    ขาไป    CI838  (08.35 – 13.15) 
   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1) 16,999 4,000 10,999 

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562    ขาไป    CI838  (08.35 – 13.15) 
   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1) 16,999 4,000 10,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 

ทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
 

 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, 
เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถา
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน  

 
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย

ของลูกคาเปนหลัก** 
 

**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน
การเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 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 มินิบารใน
หอง 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 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน 

หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรน้ันๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร
ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจาก

คาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก
ฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-

ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให
คณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ 
เพื่อใชในการจองตั๋วเครือ่งบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

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



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   ดังน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100     มิลลิลิตรตอชิ้น ไดไมเกิน 10 ช้ิน โดย

แยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน  
ละ 1 ใบเทานั้น ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน     

1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน    

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังน้ี   
2.1 แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด   ไดแกแบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุ

ไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน   
2.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน  
2.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
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