
 

 

รหัสทัวร  JWL1900633 
ทัวรไตหวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน  4 วัน 3 คืน (VZ) 
- เที่ยวหมูบานสายรุง ถายรูปชิคๆคูลๆ 
- ชอปปم�ง ยานซีเหมินติง และฟ�งเจ๋ียไนทมารเก็ท 
- น่ังรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน 
- ชมตึกไทเป 101 แลนดมารคไตหวัน 
- พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกาํแพง 
- แถมฟรี!!! กระเป�าชอปปم�งสดุเกพับเกบ็ไดจขุองไดเยอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมูบานสายรุง-ตลาดฟ�งเจ่ียไนทมารเก็ต-เจียอ๋ี 
07.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ

ภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก  

09.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที ่
VZ560 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ช่ัวโมง)  

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไทจง ประเทศไตหวัน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากรแลว  

บาย บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเคก)  
จากน้ันนําทกุทานเยี่ยมชม หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบานของเหลาทหารพรรค
กกมินต๋ังหลังจากที่อพยพมายงัไตหวันพรอมกบัเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของ
เมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาชีวติความ
เปนอยูในอดีตของบรรดาทหารกกมินต๋ัง บานแตละหลังจะถกูแตงแตมดวยสีสัน
ตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพื้นถนนทางเดินก็ถกูแตง
แตมสีสันและตัวการตูนไปทัว่ทัง้หมูบาน  นําทานสู ฟ�งเจ๋ียไนทมารเกท็ ทานจะ
ไดเพลิดเพลินไปกบัการชอปปم�งชิวๆ ที่เปนตลาดกลางคนืที่ใหญที่สุดของไตหวนั
และราคากถ็ูกกวาในไทเป มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยางจุใจ 
ไมวาจะเปน เส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองสาํอางค อีกทัง้อาหารทองถิ่น หรือ
อาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดดูนักทองเที่ยวใหเขามาชิม 
ลิ้มรสของความอรอยและที่สาํคญัและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงน้ีน้ันมีสินคาพื้นเมอืง
ที่มกัจะลดราคาไดอยางถกูสดุๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูพิเศษ!! สกุี้ชาบ ู
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอ้ี เพื่อพักผอนพรอมเดินทางสูอุทยาน
แหงชาติอาลีซานในวันรุงขึ้น 
พักที่  Ali Mountain Oriental Prarl หรอืเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่2  อุทยานแหงชาติอาลีซาน-น่ังรถไฟ-รานชา-จงลีไ่นท มารเกต็ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาหลซีาน อีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยม ต้ังอยูที่เมืองเจียอ้ี (Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตหวัน กิจกรรมหลัก
ของการมาเยือนที่น่ีคือ การเดินป�าศึกษาเสนทางธรรมชาติ และน่ังรถไฟโบราณไป
ชมพระอาทติยขึ้น ซึ่งเปนอุทยานทีม่ีความสวยงาม และมช่ืีอเสียงทีสุ่ดของไตหวัน 
ในฤดูใบไมผล ิดอกซากุระจะบานสะพร่ังพรอมกบัพรรณไมอีกนานาชนิด และจะ
บานในชวงเดือน 3 และเดือน 4 เทาน้ัน นําทานเดินชมด่ืมดํา่กบัธรรมชาติของป�า
ศักด์ิสิทธิ์อาลีซัน  โดยตลอดสองเสนทาง ทานจะไดสมัผัสกับตนสนสูงชัน, ซาก
ตนไมโบราณรูปรางตางๆ  และตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปนอุทยานที่ยังมคีวามสมบรูณ
อยูมาก ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นองซึ่งเปนทะเลสาบที่มคีวามสวยงาม
อยางมาก เปนทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสองจดุมารวมกันอยูที่ทะเลสาบแหงน้ี 
พรอมทัง้ใหทานไดชม สวนสนพันป ซึง่มีสนหลากหลายนานาพันธุ มคีวาม
สวยงามที่แตกตางกันไป ซึง่ตนสนแตละตนมอีายุมากกวารอยป  พรอมทัง้ใหทาน
ไดชม สวนสนพันป ซึง่มีสนหลากหลายนานาพันธุ มีความสวยงามที่แตกตางกันไป 
ซึ่งตนสนแตละตนมอีายมุากกวารอยป 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นําทาน แวะชิมชาอูหลง ชาทองถิ่นของไตหวนั เหมาะแกการซือ้เปนของฝากคน
ที่ทานรัก  
นําทานเดินทางสู เมืองเถาหยวน(ใชเวลาเดนิทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) จากน้ัน
ใหทุกทานอิสระชอปปم�งที่ จงลีไ่นทมารเกต็   อีกหน่ึงตลาดกลางคืนแบบทองถิ่น
ของชาวเถาหยวน ที่น่ีขายของหลากหลายมาก ไมวาจะเปนเสื้อผา อาหาร ขนม 
ของใชผูหญิง ใหความรูสึกเหมือนตลาดนัดตอนกลางคืน 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
พักที่ King’s Paradise Hotel  หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่3 ไทเป-รานพายสปัปะรด-เยหลิ่ว-จิ่วเฟم�น-Commetic- 
ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้น)-รานสรอย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม   
นําทานเดินทางสู เมืองไทเป นําทาน แวะซื้อของฝาก ที่ รานขนมพายสับปะรด 
ซึง่เปนขนมช่ือดงัของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจกัไปทัว่โลก อิสระให
ทุกทานไดลองทานและเลือกซือ้ขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียงัมขีนมอีก
มากมายใหทานไดเลือก ไมวาจะเปน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปนตน นํา
ทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว หน่ึงในสถานทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของไตหวันต้ังอยูทางตอนเหนือสุดของเมอืงนิวไทเป (New Taipei City) เขต
ตําบลวานหลี ่(Wanli District) ดวยความโดดเดนทางธรณีวิทยากบัหินรูปราง
แปลกตา ซึง่ภมูทิัศนหินของเยหลวิถือเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยทีม่ีช่ือเสียงมาก
ที่สุดในโลกอีกแหงหน่ึงเลยกว็าไดเปนชายหาดที่มีช่ือเสียงเต็มไปดวยโขดหินทีม่ี
รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกิดจากการกดักรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หิน
เศียรราชินี และรองเทาเทพธดิา รูปเทียน ดอกเหด็ เตาหู รังผึ้งซึง่มีช่ือเสยีงทั่วทั้ง
เกาะไตหวันและทัว่โลก ใหทกุทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  นําทานเดินทางสู 
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen) เมืองดงัยอดฮติของนักทองเที่ยวที่หามพลาด 
เพราะนอกจากเสนหทีม่ีความรูสกึคลายเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ�น ที่น่ียงัถกูประดับ
ประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเปนเอกลกัษณไมเหมอืนเมอืงไหนในไตหวัน 
ใหทานไดอิสระ เพลิดเพลินในการจบัจายซ้ือของกินที่แปลกตา จากน้ันใหทานได
อิสระ เพลิดเพลินในการจบัจายซ้ือของกินที่แปลกตา จากน้ันสินคาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางตางๆที ่ศนูยเครื่องสําอาง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ พระกระโดดกําแพง 
จากน้ันพาทานเที่ยวชม ตกึไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้น) เปนหน่ึงใน Landmark 
หลักของเมืองไทเป เปนตึกที่สงูที่สดุในไตหวนั และสูงเปนอันดับ 2 ของโลก(ป 
2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มคีวาสูงมากถึง 508 เมตร เปนอีกหน่ึงสถานที่
ทองเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ที่ดานบนจะมีจดุชมวิวในรมที่ช้ัน 89 ตึกไทเป 
101 มทีั้งหมด 101 ช้ัน พาทานแวะชม ศนูยสรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ที่เปน
เคร่ืองประดับเพื่อสขุภาพ มีทัง้แบบสรอยขอมอื และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการ



 

 

ป�องกันรังส ีชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน 
และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแตโบราณ ใหทานไดเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย ชม วัดหลงซาน(Lungshan Temple) เปนหน่ึงในวดัที่
เกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สดุแหงหน่ึงของเมอืงไทเป เพื่อเปนสถานที่
สักการะบูชาสิง่ศกัด์ิสิทธิต์ามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดาน
สถาปตยกรรมคลายกับวดัพุทธของจีนแตมีลกูผสมของความเปนไตหวันเขาไป
ดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวดัสไตลไตหวนั ทําใหที่น่ีเปนอีกหน่ึงแหลง
ทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเป  จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งสินคา
หลากหลายรวมทัง้สินคาแฟช่ันเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัยที่ ตลาดซีเหมิ
นติง เปรียบเสมอืนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของ
เหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย  

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่ Happiness Inn Hotel  หรือเทียบเทา 

 
 
 
  
 

วันที่ 4  ไทเป-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค-ไทจง-กรงุเทพ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม   
 นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค  เปนหน่ึงสัญญลักษณของประเทศไตหวัน 

และสถานที่ทองเที่ยวหลกัทีต่องมาของเมืองไทเป สรางขึ้นต้ังแตป 1976 เพือ่
เปนการรําลกึและเทดิทูนอดีตประธานาธิบดีเจยีง ไคเชก เปนอาคารสีขาวทัง้ 4 
ดานมีหลงัคาทรง 8 เล่ียมสีน้ําเงินแบบสถาปตยกรรมแบบจีน ต้ังเดนเปนสงาอยู
ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดดานหนา 89 ขั้น
เทากับอายขุองทานประธานาธิบดี โดยภายในจะมรูีปปم�นทาํจากทองสมัฤทธิ์ของ
ทานในทาน่ังขนาดใหญทีม่ีใบหนายิ้มแยมตางจากรูปปم�น  ของทานในที่อ่ืนๆ ซึง่
จะมทีหารยืนเฝ�าไว 2 นายตลอดเวลา และทีก่าํแพงดานในหลังจะม ี
 (อิสระอาหารกลางวัน) 



 

 

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองไทจง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet 
Jet Air  เที่ยวบินที ่VZ561 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 
ช่ัวโมง)  

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพ้ืนเมือง หรือ รานใดๆกต็ามทีร่ะบไุวในรายการทวัร 
ไมวาจะสาเหตใุดกต็าม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม 300 NTD ตอ ราน ตอ ทาน โดย
ไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงนิจากลูกคาโดยตรง  



 

 

**ตามกฎหมายของประเทศไตหวนั การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวัน
ละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

12-15 เม.ย.2562 16,900 16,900 4,000 
26-29 เม.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
03-06 พ.ค.2562 14,900 14,900 4,000 

31พ.ค.-03 มิ.ย.2562 13,900 13,900 4,000 
14-17 มิ.ย.2562 14,900 14,900 4,000 

28มิ.ย.-01 ก.ค.2562 16,900 16,900 4,000 
12-15 ก.ค.2562 14,900 14,900 4,000 

26-29 ก.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
09-12 ส.ค.2562 16,900 16,900 4,000 
23-26 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
06-09 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
27-30 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
04-07 ต.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
23-26 ต.ค.2562 16,900 16,900 4,000 
25-28 ต.ค.2562 16,900 16,900 4,000 

ราคาเดก็ทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 5,000 บาท 

 
 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบรบิูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดนิทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 



 

 

ชําระทีส่นามบนิในวนัเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทวัรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 

  
 เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคญั! 
 

  เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถงึทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธใินการเพ่ิมคาทวัร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรอื ยกเลกิการเดินทาง หากทานมีไฟลท
บินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษทัฯ จะไมรบีผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดงัน้ันกรณุาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบนิภายในประเทศทกุ
ครั้ง 
 

  การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลบัจาก

กรุงเทพฯ กรณุาสอบถามเที่ยวบนิเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื้อตัว๋เครื่องบนิประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบนิ ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบนิ 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตผุลดานความปลอดภัย ดงัน้ันเหตุผลเหลาน้ี 
อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมรบัผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึง่ บรษัิทฯ จะยืนยันกรุปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอน
เดินทาง หากไมม่ันใจกรณุาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 
  หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะ

เกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมาจาก การคอนเฟรมของกรุปน้ันประกอบ
จากตัวเลขการจองการเดนิทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมขึ้น หรอือาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวน

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 

สิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อนวันเดนิทางใดๆ ไดทัง้สิ้นและเก็บคาใชจายทัง้หมดตามจํานวนเงนิ
ของราคาทวัร  

 
  การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดนิทาง ไมสามารถปรบัเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามาน้ัน หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทาน

ไดจองเขามา หากทานชําระเงนิเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผู
เดินทางได และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบรษัิทฯ คิด
คาใชจายที่ทางบรษัิทเสียหาย รวมถงึคาเสยีเวลาในการขาย อยางนอยที่สดุเทาจํานวน
เงินมัดจํา ทั้งน้ีทั้งน้ันใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษทัฯ  

 
  อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามทีร่ะบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามนั  
(ยกเวนหากม ี การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมกีารเรียกเก็บเพิม่เติมจาก
ทานภายหลัง) และเน่ืองจากเปนต๋ัว  กรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ทัง้น้ี
เปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 

 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเคร่ืองทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 
1 ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ  
 โรงแรมที่พกัตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมที่พกัน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมคีวามประสงค
ที่จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลง
ได โดยจะใชโรงแรมระดบั เดียวกัน ซึง่ทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 
1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมกีารแกไขจาก
ใบเดินทางอีกน้ันขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คามคัคุเทศนหรือหัวหนาทวัรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 
บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 



 

 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 
  อัตราคาบริการไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาท ิคาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 
คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด     
  คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 
   คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา 
  คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสมัภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
   คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว 
  คาทปิคนขับรถและมัคคุเทศนทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,200 NTD/ทรปิ  

(ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหวัหนาทวัรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 

 
  เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
- การชําระมดัจาํและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสาํรองที่น่ังและชําระมัดจาํ จํานวน 5,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสทิธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทัง้หมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนน้ัน บริษัท
ฯ จะถอืวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัทานจะโดนยดึมัดจาํโดยที่ทานจะไม
สามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจาย
คาใชจายในสวนของที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินไปกอนหนาน้ันแลว หากทานสํารองที่น่ังนอย
กวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจาํนวนทันท ีหลงัจากทําการจองแลว กรุณา
เตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพือ่ออกต๋ัวหรือคําขอ
พิเศษเพิม่เตมิตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวน
หรือทัง้หมด บริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เตมิ ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง
หากมผีูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก



 

 

เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจดัหาทัวรอ่ืนใหทานหาก
ทานตองการ 

 
- การรับการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรณุา
แจงบรษัิทฯ อยางนอย 7 วนักอนการเดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯ จะไมสามารถจดัการ
ลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินน้ัน ตองมขีั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและ
หากในคณะของทานมผีูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูที่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายแุละ
ผูที่มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถกูปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคา
ทัวรไมวาจะกรณีใดๆ กต็าม ซึ่งการตรวจคนเขาเมอืงน้ันเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐ
ของประเทศน้ันๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษทัฯและมคัคุเทศกหรอื
หัวหนาทวัร ไมมีสิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทัง้สิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของ
เจาหนาทีท่างกองการตรวจคนเขาเมอืงโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจดุประสงคทีท่ํา
ธุรกิจเพือ่การทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผดิ
กฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�
ไมนอยกวา 5 หนากระดาษ 
- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทาง
อ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทัง้สิ้น บริษทัฯ จะถือวาทานประสงคที่
จะสละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

    เงื่อนไขการยกเลกิการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  



 

 

    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษน้ํีามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจาก
ความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจาํหรือคาทวัรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ัง
หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดั
ในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  
โดยมีหองพกัสําหรับผูสบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตาม
ความประสงคของผูที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไม
สามารถรับประกันได  

 มคัคุเทศก หวัหนาทวัร พนักงานและตัวแทนของผูจดั ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมี
ประทบัตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเปนการจาย
กับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-
ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋



 

 

เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมไิดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจาํหรือสงใหผดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาต ิ
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึง่ทางบริษัทฯ จะพยายามจดัหาใหเหมาะสมที่สดุ  

 
 
 
 

 


