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วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน 

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

มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน  

15.10 น. เหนิฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินท่ี BR202  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)  

 

 

 

  

  

 

20.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวันเร็ว 

กว่าประเทศไทย  1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ  

พักที ่  TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สอง ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่าน

ซีเหมินตงิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้ง

แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดใน

ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้้าค่าของชาวไต้หวัน

ต้ังแต่โบราณ น้าท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้าน

เหว่ยเก๋อ ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมช่ือดังอย่างพายสับปะรด ที่อบ

ใหม่มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เค้กน้้าผึ้ง 

ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นิยมซื้ออย่างปอร์ปคอร์นชีส น้าท่านชม อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือร้าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 

3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถ

ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส้าคัญที่

หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะ

มีรูปปั้นท้าจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม 

และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา 

และที่ก้าแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญา

ทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค้า คือ 



จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัด

แสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ 

รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมี

ทุกๆต้นชั่วโมง ต้ังแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา 

จากนั้นน้าท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน 

ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 

เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ

เช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, 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 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 

หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะขึ้นชมวิว กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ โดยค่าตั๋วขึ้นตึก

ไทเป 101 ชั้น 89 ราคา 600 NTD) จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง ต้ังอยู่ใน

เมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัย

ของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เครื่องส้าอาง หรือของ กิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของ

ที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะ

ส้าหรับนักช้อปทั้งหลายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 

ค่่า  อิสระอาหารค่่า ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัยยาศัย 

พักที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - 

ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุด

ของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้้าทะเลและลม 

ทะเล ท้าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระ

เศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด 

น้าท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ต้ังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น 

ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ 

รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย  



  

พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง

มาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่

แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงท้าให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทาง

รถไฟสายโรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ 

หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทาง

รถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้น

ชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล 

PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันท่ี 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุก

ท่าน ปล่อยโคมขงหมิง (หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นจะท้าการแจกโคมขงหมิงให้ทุกท่าน 

โดยจะแบ่งเป็น 4 คน ต่อ 1 โคม) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไป

กับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด และร้านขายของที่ระลึกมากมาย  

 

หลังจากนั้นพาทุกท่านไปยัง วัดซงซานฉือโย่ว ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองไทเป โดยวัด

แห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือสักการะบูชา เจ้าแม่ทับทิม หรือเทพธิดาแห่งท้องทะเล วัดซงซานฉือโย่วประ

กอบไปด้วยวิหารหลักขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 6 ชั้น โดยภายในวิหารจะมีเทพตามลัทธิเต๋าต่างๆ 

ประดิษฐานมากมาย อีกทั้งวัดนี้ยังถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความละเอียดสวยงาม เนื่องจากภายในวัดจะ

ประกอบด้วยงานแกะสลักมากมาย อีกทั้งวัดแห่งนี้มีความเชื่อกันว่าได้มีพระจากลัทธิเต๋าเดิน

ทางผ่านมาพร้อมกับน้ารูปปั้นของเจ้าแม่ทับทิมมาด้วย และมีการขอเงินบริจาคจากชาวบ้านเป็น

เวลาถึง 10 ปี จึงจะสามารถเริ่มต้นสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา และคนไต้หวันเชื่อว่าความศักด์ิสิทธิ์ของ

วัดท้าให้น้าพาความเจริญมาสู่ย่านซงซาน ท้าให้ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในย่านการค้าที่ส้าคัญของเมือง

ไทเป จากนั้นน้าทุกท่านเพลินเพลินไปกับ ตลาดกลางคืนเหราเหอ ต้ังอยู่บนถนนเหราเหอ เป็น

ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป น้าพาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศของความเป็นไทเปในแบบยุค



ด้ังเดิม โดยตลาดแห่งนี้มีของขายมากมายไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนมและเครื่องด่ืม โดยส่วนใหญ่

แล้วจะเป็นอาหารของกินท้องถิ่น หรืออาหารทานเล่นต่างๆ มากมาย ซึ่งหลายๆ ร้านในตลาดนั้น

จะมีร้านอาหารดังหลายร้านรวมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หมูหมักซอสโดยอบด้วยเตาถ่าน หอยทอด 

ซี่โครงหมูตุ่นยาจีน หรือน้้าแข็งใส นอกจากของกินแล้วที่ตลาดยังมีสินค้าแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 

รองเท้า กระเป๋า หรือของอย่างอื่นอีกมากมาย 

 

ค่่า  อิสระอาหารค่่า ณ ตลาดกลางคืนเหราเหอ ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัยยาศัย 

พักที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

วันที่ส่ี วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุ

ราวๆ เกือบ 300 ปี  ส่วนใหญ่ผู้คนมักจะมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่ส้าคัญเรื่อง

ความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความส้าเร็จเรื่องความรัก ให้มาขอพรที่วัดแห่งนี้ แล้ว

ความรักจะกลับมาดีขึ้น แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องส้าอางรวมถึงพวกยา / น้้ามัน / ยา

นวด ที่ข้ึนช่ือของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 

จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ถนนโบราณต้าซี เป็นถนนโบราณที่ห้ามพลาดอีกแห่งหนึ่งแห่งใน

ไต้หวัน โดยถนนโบราณแห่งนี้มีขนมโบราณมากมายให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง (พุดด้ิงเต้าหู้ ขนม

ถั่วตัดที่ท้าสดๆ และน้้าแข็งใสสไตล์ไต้หวัน) หรืออาหารท้องถิ่นไต้หวันมากมาย รวมถึง

สะพานต้าซีที่ออกแบบสไตล์บาร็อค นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยได้อีกจุด

หน่ึงอีกด้วย 

   



จากนั้นน้าทุกท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย 

โดยที่ทุกท่านสามารถซื้อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติด

ตลาด อาทิเช่น ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, 

SKECHERS, LEVIS  

ค่่า อิสระอาหารค่่า ณ MITSUI OUTLET PARK เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน 

สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  

22.30 น. น้าท่านเหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที ่BR061 

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง) 

01.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

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

** ท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน(เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค่านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว 

บริษัทขอสงวนสิทยิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

 

ก่าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

ไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่่ากว่า12

ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 

ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

07 – 10 กรกฎาคม 2561 
ขาไป   BR202 15.10 – 20.00 
ขากลับ BR061 22.30 – 01.10 17,777 17,777 4,000 9,900 

04 – 07 สิงหาคม 2561 
ขาไป   BR202 15.10 – 20.01 
ขากลับ BR061 22.30 – 01.10 17,777 17,777 4,000 9,900 

08 – 11 กันยายน 2561 
ขาไป   BR202 15.10 – 20.00 
ขากลับ BR061 22.30 – 01.10 17,777 17,777 4,000 9,900 

11 – 14 ตุลาคม 2561 
ขาไป   BR202 15.10 – 20.00 
ขากลับ BR025 20.45 – 23.30 

19,777 19,777 4,500 10,900 

18 – 21 ตุลาคม 2561 
ขาไป   BR202 15.10 – 20.00 
ขากลับ BR025 20.45 – 23.30 

18,777 18,777 4,000 9,900 

03 – 06 พฤศจิกายน 2561 
ขาไป   BR202 14.30 – 19.10 
ขากลับ BR061 22.05 – 01.00 18,777 18,777 4,000 9,900 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**  
 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร ์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน** 



 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง 

ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ 

เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้อง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทยิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 5200 NTD/ท่าน  

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ  

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือ  

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  

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

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. กรุณาช้าระเงินมัดจ้าเป็นเงินจ้านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส้ารองที่น่ัง  

2. กรุณาช้าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีที่ท่านไม่ช้าระเงิน 

หรือช้าระเงินไม่ครบภายในก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท้าในวันเวลาท้าการของทางบริษัท 

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

ว่าเป็นวันหยุดท้าการของทางบริษัท 

 

 

 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองต้อง

แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้ทีม่ีชื่อในเอกสารการจองต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท้าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ้านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ้านาจ หลักฐานการช้าระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช้าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้ว เนื่องในการเตรียมการจัดการ

น้าเท่ียวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ้าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล้า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท้าในวันเวลาท้าการของทางบริษัท 

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

ว่าเป็นวันหยุดท้าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ

ช้าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก้าหนดเพ่ือให้คณะ

เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค้า  

น้าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช้าระเงินมัดจ้า 



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค้านึงถึง 

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค้านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   

ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  

แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่าน้ัน 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง   

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน้าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน้า 

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า  

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก้าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้

ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

    1.1  สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. IATA ได้ก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน้าแบตเตอรี่ส้ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้   

2.1 แบตเตอรี่ส้ารองสามารถน้าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ้านวนและปริมาณที่จ้ากัด     

ได้แก่แบตเตอรี่ส้ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน้าข้ึนเครื่องได้ไม่มีการจ้ากัดจ้านวน     

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

น้าข้ึนเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน    

2.3 แบตเตอรี่ส้ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน้าขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

3. ห้ามน้าแบตเตอรี่ส้ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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

 


