
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

เดนิทางสู่ไต้หวนั โดยสายการบิน EVA AIR ระดบัห้าดาว 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ชมอทุยานแห่งชาตเิย๋หลิว่หินเศียรพระราชินีอนัโด่งดงั 

ชมความสวยงามของดอกซากรุะ เที่ยวครบ 3 อุทยาน (อาหลซีาน -หยางหมิงซาน-เย่หลวิ ) 
น่ังกระเช้าชมหมู่บ้านวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ถ่ายภาพกบัตกึไทเป 101 สัญลกัษณ์ของไทเป 

อสิระช้อปป้ิงซีเหมินตงิ ตามรอยอนิเมช่ัน SPIRITED AWAY ที่หมู่บ้านจิว่เฟิน 
พเิศษ !!! แช่น า้แร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตวั ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา 

 



 
23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR มี

เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอนิรับบัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

 
02.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เทีย่วบินที ่BR 206 (มีบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)  
06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย     

1ช่ัวโมง) หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวชิ+น า้ผลไม้) 
 น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั และ

เป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและ
ชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วัดพระถัง
ซัมจั๋ง ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวปี รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา 
นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนยงัทะเลสาบ
สุริยนั จนัทรา ถือไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 
 หลงัทานอาหารเรียบร้อยน าท่าน น่ังกระเช้าลอยฟ้า เยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม 9 ชนเผ่า หรือ FORMOSAN 

ABORIGINAL CULTURE หน่ึงจุดไฮไลท์ของไตห้วนั ท่ีรวมความหลากหลายสีสันไวใ้นท่ีเดียว หมู่บา้น
วฒันธรรม 9 ชนเผา่ ตั้งอยูเ่มืองหน่านโถว ซึงหมู่บา้นแห่งเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ
ชาวพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เช่น การเตน้ร าแบบพื้นเมืองดั้งเดิม การร้องร าท าเพลง และการ จ าลองพิธีการ
แต่งงานแบบพื้นเมืองดั้งเดิม อีกทั้งยงัมีหมู่บา้นจ าลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให้ ท่านได้เลือกซ้ือของท่ี
ระลึก ณ ร้านขายของท่ีระลึกของแต่ละชนเผา่ นอกจากนั้น ณ ท่ีแห่งน้ียงัมี สวนพฤกษชาติให้ท่านไดรั้บชม
ความสวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงในช่วงมีนาคมของทุกปีจะเขา้สู่ ช่วงเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ และสวนสนุก
ให้ท่านไดส้นุกสนานคร้ืนเครง (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น)  (ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของ
ทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากรุะก าลังเบ่งบาน ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) หลงัจากนั้นน าคณะเดินทาง
สู่ เมืองเจ่ียอี ้เพื่อพกัผอ่นเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวนัรุ่งข้ึน 

  
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวนั 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ

วนัทีส่อง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชน

เผ่า – เมืองเจียอี ้



 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลีซานท่ีมีช่ือเสียงสลบักบัภูเขา
นอ้ยใหญ่อนัสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานท่ี ร้านชา ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติ
หอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล 
และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก 
จากนั้นเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคญัต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความ
สวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานท่ีมีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติอยู่มาก และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ให้ท่านเดินชมด่ืมด ่ากบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิ
อาลีซนัโดยตลอดเส้นทางท่านจะไดส้ัมผสักบักบัตน้สนสูงชนั อายุกวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่าง
แปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของ
ดอกซากุระท่ีจะบานสะพร่ังพร้อมกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด จากนั้นน าท่าน น่ังรถไฟโบราณ กลบัลงสู่
สถานนีรถบสั และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา   (ช่วงประมาณเดือนกมุภาพันธ์ – 
เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากรุะก าลังเบ่งบาน ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
  จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพกั ซ่ึงการแช่น า้แร่เช่ือว่าถ้าได้
  แช่น า้แร่แล้วจะท าให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม เมืองเจียอี ้- ร้านชา – อทุยานแห่งชาติอาลซีาน – ไถจง 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางด้านต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา 

 การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลา้นคน 
 พาท่านแวะชมศูนย ์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ 
 และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชม
 หยกไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของ
 ฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้)  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเส่ียวหลงเปา   

หลงัทานอาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้เดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน ห่างจากตวัเมืองไทเป
ประมาณ 20 กิโลเมตร จากทางเหนือเท่านั้น ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึงของไตห้วนั ลกัษณะเป็นเทือกเขาท่ีมีอณาเขตกวา้งถึงประมาณ 7 หม่ืนไร่ ภายในอุทยานแห่งน้ีมี
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆมากมายท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่แคมป์ป้ิง เส้นทางเดินป่า ปีนเขา ชมสัตวป่์า น ้าตก ตน้ไม ้
ป่าไม ้บ่อน ้ าแร่ ทั้งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีในแต่ละฤดูก็มีความน่าสนใจหรือเสน่ห์แตกต่างกนัออกไป โดยช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่สามารถรับชมดอกซากุระบาน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ) และช่วงสิงหาคม – ตุลาคม สามารถรับชมดอกกุหลาบพนัปีสีขาว ดอกคอลล่าลิลล่ี หรือในเดือน
ตุลาคมก็จะมีลานหญา้สีเงิน และท่ีส าคญัในช่วงฤดูหนาวท่ีน้ียงัมีหมอกหนาลอยปกคลุมเนินเขาอีกด้วย
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไตห้วนั อิสระช้อปป้ิง สินคา้หลากหลาย
รวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ ONITSUKA TIGER, NIKE, PUMA หรือจะเลือกชิมชา
ไข่มุกท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดก าแพง 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบดั้งเดิม

วนัทีส่ี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานหยางหมงิชาน - ตลาดซีเหมนิติง  

วนัทีห้่า  ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – ถ่ายรูปคู่ตึก             
  ไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

 



ของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ 
มากมาย  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด 
 น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิว่ อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ

พื้นท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง 
ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก แวะร้าน 
COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ ามนั / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัให้ทุกท่านไดเ้ลือกช้
อปกนัอยา่งเตม็ท่ี และน าท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ตึกไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกใน
ปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถา
หยวน  (หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่
ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย  หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการ เดินทางน าคณะส่วนรวม 
เดินทางสู่สนามบิน)  

 
21.10 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เทีย่วบินที ่BR205  
หรือ 21.40 น.   น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR203(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน             
  เคร่ือง) (ใช้ระยะเวลา บิน 4 ช่ัวโมง)     
23.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
หรือ 00.25(+1)  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 
 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 

 



 

อตัราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่ห้อง
ละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มเีตยีง (เดก็อายุ

ต า่กว่า12ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง(เดก็
อายุต า่กว่า12ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตัว๋ 
เคร่ืองบิน 

20 – 24 ม.ค. 61 20,777 20,777 20,777 5,500 12,900 

25 – 29 ม.ค. 61 21,777 21,777 21,777 5,500 12,900 
17 – 21 ก.พ.61 23,777 23,777 23,777 7,000 13,900 
13 – 17 ม.ีค.61 20,777 20,777 20,777 5,500 12,900 

21 – 25 ม.ีค.61 21,777 21,777 21,777 5,500 12,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 61 21,777 21,777 21,777 5,500 12,900 
 

** ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี 5,900 บาท** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหาก
ท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 
5200 NT /ท่าน  

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา** 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  
✓ ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   



✓ ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
✓ ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ)  

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• ช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวนท่านละ 10,000 บาท เพ่ือส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการท าจอง โดยโอนเข้าบัญชี 

 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์(สาขาหน่ึงพัน)                                                                                                                               
 ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                      
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์)      

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์  02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานเหลือไม่
ต ่ากว่า 6 เดือน                                                                                                            

• นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

 ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
 ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

 จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
 ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
 ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

  ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
  ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 



  ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีได้
 จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋
 เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 

 FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

 ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั
 ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้    

• อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา   ดงันั้น  ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ 
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

• มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้    แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น      

 
 



ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง   
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน ไดไ้ม่

เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้ง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น    

• IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี    
o แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั     ไดแ้ก่แบตเตอร่ี
 ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 MAH หรือน้อยกว่า 100 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองได้ไม่มีการจ ากัด
 จ านวน     
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 
 2 กอ้น    
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี    
o หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี   

 
 

 
   
 

 
 


