
 

 

รหัสทัวร  BID1900644 
ทัวรไตหวัน  ไทเป  เที่ยว 2 อุทยาน  น่ังรถไฟโบราณ  5 วัน 3 คืน (SL) 
ลองเรือทะเลสาบสริุยันจันทรา   วัดพระถังซําจั๋ง   วัดเหวินหวู    อุทยานอาลีซาน   น่ัง
รถไฟโบราณชมสวนสนพันป   รานขนมพายสับปะรด   อุทยานเยหลิ่ว   ศูนย 
GERMANIUM และ ปะการังแดง   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   ถายรูปกับตึกไทเป 
101   ชอปปم�งซีเหมินติง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก  สนามบนิดอนเมือง  
23.30 น. พรอมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ผูโดยสาร ขาออก ช้ัน 3ประต ู7 
 เคานเตอรสายการบนิ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแก

ทุกทาน 
 
วันทีส่อง สนามบนิดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ลองเรือทะเลสาบ

สุริยันจันทรา  วดัพระถงัซําจั๋ง ● วัดเหวินหวู ● เจียอ้ี  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
03.10 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ 

SL398  
(ไมมีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง
เรียบรอยแลว  
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เชา ไบรกิารอาหารเชา อิ่มอรอยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้น
ช่ือของไตหวัน 
นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 

เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง พิเศษ!!เมนูปลา
ประธานาธบิด ี



 

 

นําทาน สักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู
หรือ วัดกวนอ ูวดัแหงน้ีเปนวดัใหมที่
ทางการญี่ปุ�นสรางขึ้นหลังจากทําการ
สรางเขือ่นทําใหวดัเกา 2 วดั จมอยูไต
เขื่อน การออกแบบของวดัเหวินหวู
โครงสรางคลายกับพระราชวงักูกง ของ
ประเทศจีน ภายในวิหารประดษิฐานเทพ
เจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และ
คุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วดั เหวินหวูน้ี ชาวไตหวันจะนิยมแขวน
กระดิง่ลมเพ่ือเปนการสักการะองคเทพเจากวนอ ู

สักการะ อัฐิของพระถังซาํจ๋ัง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ต้ังอยูบนเนินเขาริม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่ือของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎก
จากดินแดนชมพทูวปีเดิมอัฐิของทานทางการประเทศญี่ปุ�นเปนผูเกบ็ดูแลรักษาไว และ
ไดแบงมอบใหกบัประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไวที่นี ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสรุิยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE 
แหลงน้ําจืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ทีม่าของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศ
ตะวันออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลายพระอาทิตย และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสรางเขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมี
ขนาดกวางขวาง และมีความสงูเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขา
สูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด 
เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพศิอยางเครงครัด 

จากน้ัน  นําทานเดินทางตอสู เมืองเจียอ้ี 
คํ่า ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเตกจานรอน 

ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เน้ือ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับหัวหนา
ทัวรในวันเดินทางไดเลยคะ 

  
 

 
 
 

 
 
ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองเจียอ้ี) พัก 1 คืน 
วันทีส่าม เจียอ้ี ● อุทยานอาลซีาน ● น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพันป ● รานใบชา ● ไถจง ● 

ไนทมารเก็ต  ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลซีานอุทยานที่มคีวามสวยงามและมช่ืีอเสียงที่สดุใน

เกาะไตหวัน นําทานเดินชมอทุยาน ตามเสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวยป�าสนอายุ
หลายรอยป ไปจนถึงอายุ 2,500 ปและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันป จากน้ันนํา
ทานสกัการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากน้ัน นําทานน่ัง
รถไฟโบราณชมอุทยาน ผานเสนทางป�าสน ใหทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศของ
อุทยานทีม่คีวามอุดมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดูกาล 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 
จากน้ัน นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูก

วิธีและไดรบัประโยชนจากการด่ืมชา ทัง้ชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน 
และเลือกซือ้ชาอูหลงที่ขึ้นช่ือของไตหวันไปเปนของฝากและดืม่ทานเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน เดินทางกลับเมอืงไถจง 

นําทานเดินช็อปปم�งตลาดกลางคนืที่ใหญทีสุ่ดในไตหวันฟ�งเจี๋ยไนทมาเกต็ถนนคนเดิน
ของเมืองไถจง สถานที่แหงน้ีติดกบัหมายลัยฟ�งเจี๋ยทําใหมีนักศึกษาของมหาลัยมาเดิน
เปนจํานวนมาก มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนายรองเทาผาใบ 
สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร 
ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

คํ่า ไอิสระอาหารคํ่า ณ ฟ�งเจี๋ยไนทมาเก็ต 
ที่พัก King bridge hotel หรือเทียบเทา (เมืองไถจง) 



 

 

วันทีส่ี ่ ไทเป ● รานขนมพายสบัปะรด ● อทุยานเยหลิ่ว ● ศูนย GERMANIUM และ 
ปะการังแดง ● อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค ● ถายรูปกบัตกึไทเป 101●  
ชอปปم�งซีเหมินติง ไ(เชา/กลางวนั/เย็นอสิระ) 

เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานแวะชมรานขนมพายสับปะรดรานน้ีเปนรานซ่ึงไดการรับรองคุณภาพจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนม
พายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย 
ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน้ัน นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของ
ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึน้จากการเคลื่อนทีข่องแผน
เปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึง่เกิดจากการกดัเซาะของน้ําทะเล
และลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หนิรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง หินรูปมงักร 
และฟอสซิลของสตัวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมววิของทะเลแปซฟิกน้ําทะเลสีคราม
สวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซฟูี�ดสไตลจีน 
จากน้ัน นําทานแวะชมของทีร่ะลกึ ผลิตภณัฑสรอย Germanium (GE) ซึ่งทาํเปน

เคร่ืองประดับทัง้สรอยคอและสรอยขอมือซึง่มกีารฝงแรGermanium ลงไปมคุีณสมบัติ 
ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของ
รางกายสามารถชวยป�องกันโรคหวัใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัว
หลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงน้ียงัมีผลติภัณฑเคร่ืองประดับจากปะการังสี
แดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน ทัง้จีป้ระดับ แหวน ตางๆ ทั้งยงัมีปะการังแดง



 

 

เปนตน ซึง่เปนของประดับบานชาวไตหวันซ่ึงเปนส่ิงแสดงถงึบารมีในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

จากน้ัน นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณรําลกึถงึทานอดีตประธานาธิบดีไตหวนั รวบรวม ประวติั  ของใชสําคัญ รถ และ 
จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึง่ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือน
ประเทศไตหวันเมือ่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถาน
แหงน้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�นสําริด ทานเจียงไคเช็ค 
ซึ่งจะเปล่ียนเวรทกุๆช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานถายรูปดานนอกกับ ตึกไทเป 101( ไมรวมคาขึ้นตกึ) ตึกระฟ�าสูงที่สดุในมหา

นครไทเป และเปนตึกที่สงูที่สดุในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 
ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจาํนวนช้ัน
ทั้งหมด 101 ช้ัน และ ช้ันใตดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และ
รานอาหารช้ันนําเชน DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI 
,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือทีค่นไทยรูจักกันใน

นาม สยามสแควรแหงไทเปเปนยานช็อปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยงัเปน
แหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสี
ตางๆ เชน แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมกีารระบุหมายเลยและทําสี
ไวอยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถกูกวาไทย
ประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M 
,MUJI ซึง่รวมสินคารุนหายากและราคาถกูมากๆ  

คํ่า ไอิสระอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติง 
ที่พัก Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรอืเทียบเทา (เมืองเถาหยวน) 
วันทีห่า ไทเป ● สนามบนิเถาหยวน ● สนามบนิดอนเมือง ไ (เชา/-/-) 
เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไมมีบริการ

อาหารบนเครื่อง) 



 

 

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
............................................................................................................................. 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตารางและวันเดินทาง ไตหวนั 2 อทุยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเยหลิว่ 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คนื โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ราคาผูใหญ ราคาเดก็ เด็กไมมี
เตียง พักเดี่ยว 

24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
07 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
21 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
28 มิ.ย. 62 02 ก.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
05 ก.ค. 62 09 ก.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
19 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
26 ก.ค. 62 30 ก.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 
02 ส.ค. 62 06 ส.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
09 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 
10 ส.ค. 62 14 ส.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 
16 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
30 ส.ค. 62 03 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
06 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
21 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
22 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
27 ก.ย. 62 01 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
28 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 



 

 

29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
04 ต.ค. 62 08 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
06 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
11 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 
18 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
19 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
25 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิไป -กลบัพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบทุี่น่ังได 

โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือ

ตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอน
การเดินทางเทาน้ัน 

  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คารถโคชและยานพาหนะ รบั–สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 

กก./1ใบ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย 
  คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรบัการ

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลกูทวัร 1 ทาน/ทริป(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคบัทปิคะ) 

**ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอง
กลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเกบ็คาวซีาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท หรือ
มากกวาตามที่สถานฑตูิกําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 
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%และริบเงินมัดจาํทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางไดตามความเปนจริง 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 หรอื 
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 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดงัน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิง่น้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 

**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


