
เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด 

ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ 

นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป  

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว  

ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ 

ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง 

ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย 

สุดคุ้ม..  บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดก าแพง

ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท พักระดับ 4 และ 5 ดาว 

เดินทางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 

สายการบิน EVA AIR  FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T. A.T. LICENSE 11/08857
8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162

E-mail: salesmanager@great29tour.com   admin @great29tour.com



วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเถาหยวน 

12.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR 

มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน  

15.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินท่ี BR202  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)  

 

 

 

  

  

 

  

20.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวันเร็ว 

กว่าประเทศไทย  1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้น 

น าท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ เมืองเถาหยวน  

พักที ่  น าท่านเข้าสู่ที่พัก TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – หมู่บ้านปีศาจ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ Rainbow Village เป็นหมู่บ้านที่ถูก 

วาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสหลากสีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนังหรือก าแพงของ 

หมู่บ้าน ซึ่งในลวดลายนั้นมีทั้งเป็นตัวหนังสือ รูปการ์ตูน หรือรูปอื่นๆ ที่ฝีมือคล้ายกับเด็ก 

วาด แต่โดยรวมแล้ว ภาพเหล่านี้เมื่อมองดูกลับมีความลงตัวให้ความสวยงาม โดยมีเรื่องเล่า

ความเป็นมาว่า หมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึก  หรือผู้ลี้ภัยของ

พรรคก๊กมิน สภาพหมู่บ้านในตอนนั้นไม่ได้น่าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ได้มีการรื้อถอน ซึ่งใน

ระหว่างที่ได้มีการรื้อถอนนั้น ได้มีนายทหารเก่า ชื่อว่า Huang Yung-fu ได้ท าการวาด

ลวดลายต่างๆ ขึ้นมา เมื่อสถานท่ีนีม้ีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอ ก็ได้มีการ

พูดกันต่อไปเรื่อยๆ ท าให้สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียง จนรัฐบาลประกาศให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 

ปัจจุบันจึงหลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

บ่าย น าท่านแวะชม หมู่บ้านปีศาจ หรือ Xitou Monster Village เป็นหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่น อย่างที่

ทราบกันดีว่าประเทศไต้หวันนั้น เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว

สิ่งแรกที่ได้เห็นคือความเป็นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งก่อสร้าง การตกแต่ง อาหาร  



สินค้าต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือน เช่น ภูตผีปีศาจสไตล์ญี่ปุ่น  

ที่มีให้เห็นโดยทั่ว ทั้งแบบเป็นรูปปั้นประดับสวน ประดับอาคาร หรือตามถนน ภายใน 

หมู่บ้านมีสินค้าของที่ระลึกจ าหน่ายมากมาย โดยใช้ไอเดียของภูตผีปีศาจมาเป็นลูกเล่นใน 

การออกแบบ ท าให้สินค้านั้นมีความเชื่อว่ามีพลังดึงดูดที่ท าให้เงินทองไหลมาเทมา นอกจาก 

สินค้าที่ระลึกแล้วนั้นยังมีขนมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมายังที่แห่งนี้ พิเศษในช่วงบ่ายจะมี

พนักงาน ใส่ชุดภูตผีปีศาจออกมาให้เราเห็นอีกด้วย รวมถึง ที่หมู่บ้านปีศาจยังมีชุดญี่ปุ่นให้

เราเช่าใส่ส าหรับเดินในหมู่บ้าน ท าให้ได้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นไปอีก  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น  

พักที่  THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการ 

แช่น้ าแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ 

หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป 

– ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่

ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณ

รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 

33 กิโลเมตร จากนั้นน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก               

ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งน าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อัน

เชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – 

จันทรา น่ันคือ ไข่ต้มใบชา ซึ่งถือเป็นของทานเล่นท่ีเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง จากนั้นน าทุกท่านสักการะบูชา

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพ่ือสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และ

เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้ังอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมูลค่าตัว

ละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน 

   



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน 

ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3 ล้านคน น าท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของ

ไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด ป๊อปคอร์น เห็ดทอด เป็นต้น) พาท่านแวะชม

ศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ 

และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

รวมทั้ง ชมหยกไต้หวันและปะการังแดง เครื่องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันต้ังแต่โบราณ  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้า

หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma 

หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดก าแพง 

พักที่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี ่ ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tansui Church – ถนนโบราณตั้น

สุย – ตลาดปลาไทเป – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – นั่ง

กระเช้าเหมาคง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปยัง ตั้นซุ่ย หรือที่รู้จักกันในนาม เมืองท่าโรแมนติก ต้ังอยู่เมืองนิวไทเป 

เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้า และเป็นเขตการค้าส าคัญของไต้หวันทางตอนเหนือ พา

ทุกท่านเยี่ยมชม สะพานแห่งความรัก หรือ Tansui lover’s bridge เป็นสะพานทอดยาวไป

เหนือระดับน้ าทะเลตรงปากแม่น้ า ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งสะพานแห่งความรักนี้

มีลักษณะเป็นสะพานโค้งสีขาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคล้ายกับเรือใบที่ก าลังกางใบ และมี

การประดับไฟที่ขอบสะพานทุกๆ ยามค่ าคืนเพ่ือความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสลับกัน

ไปได้ด้วย ซึ่งจะยิ่งเพ่ิมบรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นไปอีก แวะเที่ยวชม Fort San 

Domingo ป้อมปราการเก่าและเป็นบ้านกงศุลสไตล์อังกฤษแบบสมัยก่อน ต่อด้วย Tansui 

Church หรือโบสถ์ที่ตั้นสุ่ย เป็นโบสถ์ที่น่าสนใจอีกแห่ง สร้างด้วยอิฐสีแดง จากนั้นน าทุกท่าน

ไปยัง ถนนโบราณตั้นสุ่ย หรือ Tansui old street  เป็นตรอกเล็กๆ ต้ังอยู่ใกล้แม่น้ า มี

ร้านค้า ร้านอาหาร หรือของขายมากมาย จากนั้น พาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป 

ให้ทุกท่านได้สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ท้ังหลากหลายพร้อมความสดใหม่ ไม่ว่า

จะเป็น ปูอลาสก้า กุ้งล๊อบสเตอร์ อาหารปรุงสดสไตล์ญี่ปุ่น กุ้ง ปู หอยนางรม หรือปิ้งย่าง 

บาร์บีคิว และอีกมากมาย 

เที่ยง  อิสระมื้ออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย 



บ่าย แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องส าอางรวมถึงพวกยา / น้ ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน

ให้ทุกท่านได้เลือกช๊อปปิ้งกันอย่างเต็มที่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกที่มี

ความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีก

ด้วย (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ถ้าท่านต้องการขึ้นชมวิว กรุณาแจ้งกับไกด์หน้างานค่า

ขึ้นประมาณ 600 NTD) ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้ม ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหน้าที่

กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งแบรนด์ดังระดับโลก 

อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CHANNEL, COACH, 

GUCCI, 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  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน นั่งกระเช้าเหมาคง หรือ Maokong Gondola เป็นกระเช้าส าหรับนั่ง

ขึ้นเขาเหมาคง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองไทเป พบกับ

ความต่ืนเต้นขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้าเหมาคง กระเช้ากอนโดลาลอยอยู่บน

ความสูงเกือบ 300 เมตร กอนโดลาที่พาคุณโลดแล่นเหนือไทเป อยู่สูงยิ่ง

กว่าดงป่าที่อยู่บนเขาเหมาคงเสียอีก  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา 

พักที ่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ทีต้ั่งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง  

จิ่วเฟิ่นปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน 

เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล ท า



ให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน

รูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก น าทุกท่านสู่ ร้านใบชา

ไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มี

สรรพคุณช่วยสลายไขมัน จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่

สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้าง

ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่าน

สามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  

20.45 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที ่BR205  

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง) 

23.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ ออก 

ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ ากว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ ากว่า12ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 

ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

07 – 11 ตุลาคม 2560 22,900 22,900 22,900 6,500 13,900 

16 – 20 ตุลาคม 2560 21,900 21,900 21,900 6,500 13,900 

23 – 27 ตุลาคม 2560 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900 

04 – 08 พฤศจิกายน 2560 21,900 21,900 21,900 6,500 13,900 

11 – 15 พฤศจิกายน 2560 21,900 21,900 21,900 6,500 13,900 

25 – 29 พฤศจิกายน 2560 21,900 21,900 21,900 6,500 13,900 

09 – 13 ธันวาคม 2560 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900 

30 ธ.ค.– 03 ม.ค.2561 29,900 29,900 29,900 8,500 18,900 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท **  

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน*** 
 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้า

พื้นเมืองในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา เจอมาเนี่ยม ปะการังสีแดง ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล

ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน

เป็นจ านวนเงิน 5200 NTD/ท่าน  

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน 

ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ  

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือ 

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่น่ัง  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีที่ท่านไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 



3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองต้อง

แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้ทีม่ีชื่อในเอกสารการจองต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะ

เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า  

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะ

ค านึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวั ติ  อุบั ติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น    

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   

ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  

แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน      

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง   

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า 

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้

ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน 

    1.1  สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้   

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด     

ได้แก่แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน     

2.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100 - 160 Wh สามารถ

น าข้ึนเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน    

2.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี    

3. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี  

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


