
 

 

รหัสทัวร  BID1900642 
ทัวรไตหวัน เทเป เที่ยว 2 อุทธยาน  4 วัน 3 คืน (TG) 
น้ําพุกลางเมือง   ตลาดกลางคืน WENHU   น่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน    
ชิมชาอูหลง    MIYAHARA ICE CREAM   ฟ�งเจีย๋ไนทมาเก็ต  หมูบานสายรุง    
ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดเหวินหวู   วัดพระถังซําจั๋ง  เจยีงไคเช็ค    
รานขนมพายสับปะรด    ตึกไทเป 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพ •  สวุรรณภูมิ • เจียอ้ี • น้ําพุกลางเมือง • ตลาดกลางคนื WENHU    
                ไ(-/SET BOX/เย็น) 
06.00 น. พรอมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 4  สายการบินไทย 

THAI AIRWAYS โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 
08.25 น. ออกเดินทางสู สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยเที่ยวบิน TG632  
13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
ระหวางทาง บริการ  SET BAKERY & MILK TEA ของวางและชานมเครื่องดื่มขึ้นช่ือของ

ไตหวัน 
  นําทานเดินทางตอสู เมืองเจียอ้ี (ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง)  

จากน้ันนําทานชม น้ําพุกลางเมือง (Chiyi Central Fountain Cycle) เมืองเจียอ้ี 
ไดช่ือวา “ดินแดนประชาธิปไตยในไตหวัน” และน้ําพุกลางเมืองก็เปรียบเสมือน ตัวแทน
ของประชาธิปไตยในดินแดนแหงประชาธิปไตย เพราะน้ําพุแหงน้ีเปนสถานที่ในการ
ระลึกถึงประวัติศาสตรการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของไตหวัน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเตกจานรอน 

ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เน้ือ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับหัวหนา
ทัวรในวันเดินทางไดเลยคะ 

  
 

 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ัน ชอปปم�งตลาดกลางคืน WENHUA NIGHT MARKET เปนตลาดที่มีช่ือเสียงที่สุด
ในเจียอ้ี ในตอนกลางวันถนน Wenhua ก็เปนถนนสําหรับการคมนาคมเหมือนถนน
อ่ืนๆทั่วไป และกลายมาเปนถนนคนเดินในตอนกลางคืน ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
มากมาย 

ที่พัก TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สอง เจียอี ้• อาลีซาน • น่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอูหลง  • MIYAHARA ICE 

CREAM • ฟ�งเจี๋ยไนทมาเก็ต ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียงที่สุด

ในเกาะไตหวัน นําทานเดินชมอุทยาน ตามเสนทางธรรมชาตโิอบลอมไปดวยป�าสนอายุ
หลายรอยป ไปจนถึงอายุ 2,500 ปและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันป จากน้ัน 
สักการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากน้ัน นําทานน่ัง
รถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมคารถไฟแลว) ผานเสนทางป�าสน ใหทานเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการ

สาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อให
ทานไดชงชาอยางถูกวิธีและไดรับ
ประโยชนจากการด่ืมชา ทั้งชาอู
หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัว
เหลียน และเลือกซื้อชาอูหลงที่ขึ้น
ช่ือของไตหวันไปเปนของฝากและ
ด่ืมทานเอง 

นําทาน เดินทางกลับเมืองไถจง (ใชเวลา
เดินทาง 1.30 นาที)  
 
เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮารา)  
★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1SCOOP★★สุดยอดรานของหวานเมืองไท
จง ที่มีดีทั้งความสวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารช่ือดังของเมืองไทจง 
เดิมทีรานน้ีเปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหารและขายของฝาก แต
ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตงแนว Harry Potter การมี
จุดขายเฉพาะตัวน่ีทําใหราน Miyahara ดึงดูดลูกคาอยางไมขาดสาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า ไบริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟตชาบูหมาลาหรือทานซุปน้ําใสใหทานได
เลือกสรร  

 

 

 
 

 

นําทาน เดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน ฟ�งเจ๋ียไนทมาเก็ต ถนนคนเดินของ
เมืองไถจง มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนายรองเทาผาใบ สวน
ใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานม
ไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ที่พัก IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม หมูบานสายรุง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู • วัดพระถังซําจั๋ง • เจียงไค

เช็ค • รานขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 •     ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภัย

มาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปนลวดลาย
ตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไปทําให
มีช่ือเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวช่ือดังของเมืองไทจงไปในที่สุด 

 

 

 

 

 
 
 
นําทาน  สักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเห

วินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหงน้ีเปน
วัด ใหม ที่ ทางการญี่ ปุ� นสรางขึ้ น
หลังจากทําการสรางเขื่อนทําใหวัด
เก า  2  วั ด  จม อยู ไต เขื่ อน  ก าร
ออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสราง
ค ล ายกั บ พ ระราชวั งกู ก ง  ข อ ง
ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐาน



 

 

เทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และคุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู 
ณ วัด เหวินหวูน้ี ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพ่ือเปนการสักการะองคเทพ
เจากวนอ ู

 
จากน้ัน นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE

แหลงน้ําจืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ที่มาของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศ
ตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระอาทิตย และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสรางเขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมี
ขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขา
สูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด 
เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูปลาประธานาธิบด ี

เดินทางสูไทเป (ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) 



 

 

จากน้ัน นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณรําลึกถึงทานอดตีประธานาธิบดีไตหวนั รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ 
จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือน
ประเทศไตหวนัเมื่อวันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถาน

แหงน้ีคือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�นสําริด ทานเจียงไคเช็ค 
ซึ่งจะเปล่ียนเวรทุกๆช่ัวโมง 

จากน้ัน นําทานแวะชม รานขนมพายสับปะรด รานน้ีเปนรานซ่ึงไดการรับรองคุณภาพจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนม
พายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผน ขาวตังสาหราย ฯลฯ 

จากน้ัน นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101  (ไมรวมคาขึ้นตึก) ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหานครไทเป 
และเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับ
รางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนช้ันทั้งหมด 
101 ช้ัน และ ช้ันใตดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และรานอาหารช้ันนํา



 

 

เ ช น  DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA .  ROLEX , PANNERAI ,DIOR , 
CHANEL ฯลฯ  

นําทาน เดินทางสู ซีเหมินติง (อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม 
สยามสแควรแหงไทเปเปนยานชอปปم�งของวยัรุนและวยัทํางานของไตหวนั ยังเปนแหลงช็
อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกนั ในยานน้ีเปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน 
แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปน
ระเบียบรานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % 
ไดแก ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวม
สินคารุนหายากและราคาถูกมากๆ  

คํ่า  ไอิสระอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติง  
ที่พัก  THE LOFT SEASIDE HOTEL  
                ใหทานไดแชน้ําแรสวนตวัในหองพักชวยใหเลือดหมุนเวียนด ี
 
 
  
 
 
 
 
 
 
วันทีส่ี ่ ผลิตภณัฑสรอย Germanium • อทุยานแหงชาติเหยหลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟم�น • 

ศูนยเครื่องสําอางไ(เชา/กลางวัน/-) 
เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําท านแวะชมของที่ ระลึก  ผลิตภัณ ฑ สรอย Germanium (GE) ซึ่ งทํ า เป น

เคร่ืองประดบัทั้งสรอยคอและสรอยขอมอืซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบัติ 
ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของ
รางกายสามารถชวยป�องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัว



 

 

หลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงน้ียังมีผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากปะการังสี
แดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวนั ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดง
เปนตน ซึ่งเปนของประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

จากน้ัน นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของ
ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผน
เปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล
และลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง หินรูปมังกร 
และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ชมวิวของทะเลแปซิฟคน้ําทะเลสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลซฟูี�ด 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟم�นJiufen Old Street หมูบานโบราณบนไหลเขา

ซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขดุทองช่ือดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียง
บานเรือนแบบเกาเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเทีย่วมาเยือน ชมรานรวงตางๆทัง้รานน้ําชา 
รานขายขนม และ ของที่ระลกึ ชมววิทิวทัศนของบานโบราณซ่ึงประดับดวยโคมไฟสี
ตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนักทองเที่ยวจํานวนมาก 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
จากน้ัน แวะซือ้สินคาผลติภัณฑเคร่ืองสําอางตางๆ ทีศ่นูยเครื่องสําอาง   

นําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวน  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
20.05 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635  
                มีอาหารบนเครื่องบรกิาร 

**ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง** 
22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

............................................................................................................................ 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตารางวันเดนิทาง ไตหวัน ไถจง ทะเลสาบสรุิยันจันทรา อทุยานเยหลิ่ว 
หมูบานโบราณ จิ่วเฟم�น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ราคาผูใหญ ราคาเดก็ เด็กไมมี
เตียง พักเดี่ยว 

10 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 
24 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 
07 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 
21 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 
05 ก.ค. 62 08 ก.ค. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 
19 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 



 

 

09 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 
23 ส.ค. 62 26 ส.ค. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

  ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ไมสามารถระบทุีน่ั่งได 
โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 

  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือ
ตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบรกิารเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอน
การเดินทางเทาน้ัน 

  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นกอนวนัเดินทาง) 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 

กก./1ใบ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย 
  คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรับการ

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ  อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัตภิยัทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

  คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,000 NT/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 

**ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมา
ย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท หรือมากกวา

ตามทีส่ถานฑูตกําหนด (ไมรวมคาบรกิาร) ** 
กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทวัรและเงือ่นไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 

 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรณุาชาํระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทนัหันกอนลวงหนา
เพียง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษทัฯกาํหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ
ทางบรษัิทฯและผูเดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถงึ 10 ทานขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลกิการเดินทางโดยทางบรษัิทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 
6.กรณทีี่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศเชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุครั้งกอนทาํการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋ว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขดังกลาว 
7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาทีร่ะบตุามรายการทวัรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท/ราน 
8.กรณีใชหนังสือเดนิทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคืนคาทวัรและรับผิดชอบ
ใดๆทัง้สิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไข
น้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร) 



 

 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญู
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถอง** 

**แทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


