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เยือนเกาะไตห้วัน เท่ียวอทุยานอาลีซานนัง่รถไฟสายโบราณชมสวนสนพนัปี 

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ท่ีไดค้ าเล่าลือว่าสวยงามดัง่ภาพวาด 

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมท่ีธรรมชาติรงัสรรคข้ึ์นมา ณ อทุยานเยห่ลิว  

ต่ืนตาต่ืนใจกับสมบติัจีนโบราณกว่า  6 แสนช้ิน ณ พิพิธภณัฑก์ูก้ง 

ชมตึก101 ท่ีเคยสูงเป็นอนัดับหน่ึงของโลก ชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ณ ซีเหมินติง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สุดพิเศษ... 

1. พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พรอ้มออนเซ็นส่วนตวัในหอ้งพกั 

2. นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอ้ี และ กรุงไทเป 

3. อาหารพิเศษ ชาบูไตห้วัน(บุฟเฟ่ต)์ /เส่ียวหลงเปา / พระกระโดดก าแพง 
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4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมลไ์ด ้50 % 

  

 

 

 

วันท่ีหนึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจัง๋-เจียอี้  

04.30 น. พร้อมก ัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS มี

เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

07.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน T H A I  A I R W A Y S  เท่ียวบิน 

ท่ี TG634 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วนัเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านข ั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง

หนานโถ่ว   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม)้ 

พาท่านล่องเรือในทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ชมความงดงามของทะเลสาบท่ีรายล้อมไปด้วยภูเขา ท า

ใหท้ัศนียภาพสวยงามราวภาพวาด จนได้รบัสมญานามว่าสวิสเซอรแ์ลนด์แห่งไตห้วัน ซ่ึงภูเขาท่ีรายล้อม

ทะเลสาบนั้ น ท าใหมี้การแบ่งส่วนของทะเลสาบจนมองดูคล้ายกบัพระอาทิตย์ และพระจนัทรเ์ส้ียว จ น

เป็นท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนั จนัทรานั ่นเอง  จากนั้นน าท่านนมสัการพระอฐัิของ พระถังซัมจัง๋ ท่ีอัน

เชิญมาจากชมพูทวีป โดยพระถังซมัจ ัง๋ เป็นบุคคลท่ีมีตวัตนจริงในประวตัิศาสตร ์เดิมช่ือ "เสวียนจ ั้ง" เป็น

พระท่ีบ าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่เด็ก นอกจากน้ีแล้ววดัแห่งน้ีมียังมีศาสนสถานท่ีส าคญัอีกคือ เจดีย์ 

หรือ ถะ ซ่ึงมีต านานเล่าขานกนัเช่ือกนัว่าพระถังซมัจ ัง๋ไดส้รา้งเจดียอ์งคน้ี์ขึ้ นมา           
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

..หลังจากนั้นน าคณะเดินทางสู่เมืองเจี่ยอ้ี เพื่อพกัผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวนัรุ่งขึ้ น 

ท่ีพัก   SANKAI KAN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง เจียอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-รา้นชาอู่หลง– อาบน ้าแร่โรงแรม5ดาว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งน้ีอยู่บนภูเขาท่ี สูงกว่าระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 2,700 เมตร เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ี สุดของไต้หวัน  น าท่าน เปล่ียน

บรรยากาศ นัง่รถไฟโบราณ ซ่ึงทางรถไฟของอาลีซานถือไดว่้าเป็นทางรถไฟโบราณท่ีติดอบัดบั 1 ใน 3 

ทางรถไฟโบราณท่ีสวยท่ีสุดในโลก ใหท่้านได้ดื่มด ากบัธรรมชาติของต้นสนสูงชนั ท่ีมีอายุกว่าพนัปี, ชม

ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และตน้ไม้นานาพนัธุ์ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสมบูรณอ์ยู่มาก ตลอดสองขา้ง

ทาง      

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยานอาลีซาน  

หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา ระหว่างทางน าทุกท่านแวะชิมชาอูหลง 

ชาท่ีขึ้ นช่ือท่ี สุดของไตห้วนั ท่ีมีรสชาติหอม และยงัมีสรรพคุณละลายไขมนั  และเป็นของฝากท่ีคนไทย

นิยมมากๆชนิดหน่ึง 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง  เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวนัเป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา 

พักท่ี  SUN HOT SPRING RESORT ระดับ5ดาว หรือเทียบเท่า 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในหอ้งพัก ซ่ึงการแช่น ้าแร่เช่ือ

ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้ น 

วันท่ีสาม ไทจง- โรงงานพายสับปะรด-รา้นสรอ้ยสุขภาพ - พิพิธภัณฑก์ู ้กง –ศูนย์ COSMETIC -ตึกไทเป 

101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตีก) - ตลาดซีเหมินติง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไต้หวนั ทั้ ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 

3ล้านคนน าท่านเย่ียมชม โรงงานพายสับปะรด เป็นโรงงานพายสับปะรดท่ีใหญ่ ท่ีสุดของไตห้วนั มี
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ทั้งหมด 3 ชั้น ใช้เทคโนโลยี ด้านนาโน เป็นการช่วยรกัษาโลกรอ้น และ ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งใหท่้านได้

เลือกซ้ือพายสับปะรดหน่ึงในของฝากท่ีเม่ือท่านมาเยือนไตห้วนัตอ้งซ้ือ ตอ้งลองชิม 

แวะศูนย ์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม)  ท่ี เป็นเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข ้อมือ และ 

สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการัง

แดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู เส่ียวหลงเปา 

บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑก์ูก้ง เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ท่ีมี

ประวตัิยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงของล ้าค่าทางประวตัิศาสตร์

มีอยู่ท่ีน่ีจ  านวนมากกว่า 620,000 ช้ินจากทุกราชวงศ์ของจีน จนตอ้งหมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึง

หน่ึงชุด 5,000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริด

ต่างๆ เหมาะมากก ับท่านท่ีชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné  

หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ีเป็นเทคนิคท่ีแวดวงโลกอัญมณี หอ้งแสดงหยกท่ีล ้ าค่าโดยเฉพาะ

“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวท่ีมีตัก๊แตนเกาะอยู่” ท่ีได้รบัการจ ัดอันดับ ในความงดงามวิจิตร

เป็นอันดบั 1 ของโลก “หยกหมูสามช้ัน”  “งาชา้งแกะสลัก 17 ช้ัน” ท่ีมีช่ือเสียง แม้แต่ตราลัญจกร 

ของจักรพรรดิเฉียนหลงท่ียิ่งใหญ่” ก็อยู่ท่ีพิพิธภัณฑแ์ห่งน้ี 

             

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของ

ไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกช๊อปป้ิงกนัอย่างเต็มท่ี 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก ชมวิวชั้น 89 ถ้าใครตอ้งการขึ้ น  ชมวิวแจง้ก ับ

ไกด์หน้างานค่าขึ้ นประมาณ 600 NTD) ตึกท่ี มีความสูงถึง 508 เมตร เป็น  สัญลักษณข์องเมืองไทเป 

ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ี สูงติดอันดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุ ้ม ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท า

หน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิเช่น 

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 

หรืออิสระใหท่้านไดเ้ลือกขึ้ นลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที  
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง  

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปป้ิงสินค้า

หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma หรือจะเลือก

ชิมชาไข่มุกท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั 

ท่ีพัก   PLATINUM HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ี  ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน-อุทยานเย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-กรุงเทพฯ   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ี มีช่ือเสียงในไต้หวนั เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิม

ของรา้นค้า ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้ง เลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นค้า 

มากมาย    

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู ซีฟู๊ ด 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว  อุทยานแห่ง น้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี

ลักษณะพื้ นท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็น

รูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้

เวลาในการสรา้งถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่าน

สามารถชมชีวประวตัิและรูปภาพประวตัิศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  

20.10 น น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635 

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)     

23.05น  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
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****************************************  

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ ออก 

ตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า

12ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

07-10 มกราคม 2560 21,900 21,900 21,900 5,500 13,900 

12-15 มกราคม 2560 21,900 21,900 21,900 5,500 13,900 

14-17 มกราคม 2560 21,900 21,900 21,900 5,500 13,900 

10-13 มีนาคม 2560 21,900 21,900 21,900 5,500 13,900 

24-27 มีนาคม 2560 21,900 21,900 21,900 5,500 13,900 

25-28 มีนาคม 2560 21,900 21,900 21,900 5,500 13,900 

16–19 เมษายน 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหัวหนา้ทัวร ์

ท่านละ 800 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้พื้ นเมือง ในนาม

ของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคา

ทัวร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นต ้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือ
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หรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถา้หากลูกค้าไม่มีความประสงค์

จะเข้ารา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 5200 NT /ท่าน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น

หลัก 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั ่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมคัคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน์ั้นๆ 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  TEP12  FAMOUS -TG-W12 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วัน

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจ ้ง

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเ ร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ี

ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให ้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั ่งตัว๋

เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight ก ับ

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าใ นวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วัน

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน  

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้ง

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ  า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการก ารเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให ้สอดคล้อง  ก ับ

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ง น้ีบริษัทจะค านึงถึง  ความปลอดภัยของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้  

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น  ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ   

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้  แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  าก ับเท่านั้น   

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

4. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้  

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ  านวนและปริมาณท่ีจ  ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ไม่มี

การจ  ากดัจ  านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่

เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

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

 


