
 

 

รหัสทัวร BID1900643 
ทัวรไตหวัน มหัศจรรย ไทจง บินคุม เที่ยวคุม ราคาคุม 4 วัน 3 คืน 
[VZ] 
ชมตึกไทเป 101 อุทยานแหงชาติเยหล่ิว ถนนโบราณจ่ิวเฟم�น ช็อปปงยานซีเหมินติง  

ชมอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซําจ๋ัง  

วัดเหวินหวู หมูบานสายรุง  

พิเศษ !! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมช่ือดัง และ ชิมชาอูหลง 

แถมฟรี !! ชุด Gift Set ถุงผา+รม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • หมูบานสายรุง • ไถจงไนทมาเก็ต   ไ(-/
กลางวัน/เย็นอิสระ) 
06.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 8 เคาทเตอร Q 
สายการบินเวียดเจทแอรเวย 

VIETJET AIRWAY โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
09.00น. ออกเดินทางสู เมืองไถจง ประเทศไตหวัน โดยเที่ยวบิน VZ560 

 
หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ัง

ได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ 
ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
แลว  

(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เที่ยง ไบริการอาหารเท่ียง อ่ิมอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืม

ข้ึนช่ือของไตหวัน 



 

 

เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ี
ล้ีภัยมาอยูกันท่ีไตหวัน ซ่ึงสรางข้ึนอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนท
เปนลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของ
บุคคลทั่วไปทําใหมีช่ือเสียงจนกลายเปนแหลงทองเท่ียวช่ือดังของเมืองไทจงไปใน
ท่ีสุด 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางกลับเมืองไถจง นําทานเดินช็อปปم�งไถจงไนทมาเก็ตถนนคนเดินของ

เมืองไถจง สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเลน เชน ไก
ทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

ค่ํา ไอิสระอาหารค่ํา ณ ไถจงไนทมาเก็ต 
ท่ีพัก KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ประเทศ

ไตหวัน (เมืองไถจง) 



 

 

วันที่สอง ลองเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู • ชิมชาอูหลง • ตึกไทเป 101 • 
สรอยสุขภาพ • ตลาดปลาไทเป        
  ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON 

LAKE แหลงน้ําจืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระอาทิตย และ ทิศตะวันตก
ของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสราง
เข่ือนกักเก็บน้ําทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 
เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและน้ําใน
ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและ
มลพิศอยางเครงครัด 

 
นําทาน สักการะอัฐิของพระถังซําจ๋ัง ณ วัดพระถังซําจ๋ังหรือ วัดเสวียนกวง ต้ังอยูบนเนิน

เขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่ือของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญ
พระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของทานทางการประเทศญี่ปุ�นเปนผูเก็บ
ดูแลรักษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บ
รักษาไวท่ีน่ี  นําทาน สักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหงน้ี
เปนวัดใหมท่ีทางการญ่ีปุ�นสรางข้ึนหลังจากทําการสรางเข่ือนทําใหวัดเกา 2 วัด 



 

 

จมอยูไตเข่ือน การออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสรางคลายกับพระราชวังกูกง ของ
ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซ้ือสัตย และ
คุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูน้ี ชาวไตหวันจะนิยมแขวน
กระด่ิงลมเพ่ือเปนการสักการะองคเทพเจากวนอู 

เท่ียง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลา
ประธานาธิบดี 
นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชา
แบบตางๆ เพ่ือใหทานไดชงชาอยางถูกวิธีและ
ไดรับประโยชนจากการด่ืมชา ท้ังชาอูหลงจาก
อาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซ้ือชาอู
หลงที่ข้ึนช่ือของไตหวันไปเปนของฝากและด่ืม
ทานเอง 
เดินทางสูเมืองไทเปใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

จากน้ัน นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึก) ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหานคร
ไทเป และเปนตึกท่ีสูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 
ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวน
ช้ันท้ังหมด 101 ช้ัน และ ช้ันใตดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และ
รานอาหารช้ันนําเชน DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , 
PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  



 

 

 

จากน้ัน นําทานแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE) ซึ่งทําเปน
เคร่ืองประดับทั้งสรอยคอและสรอยขอมือซ่ึงมีการฝงแรGermanium ลงไปมี
คุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลใน
ระบบตางๆของรางกายสามารถชวยป�องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซ
เมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัวหลังเจ็บป�วยใหส้ันลงและภายในศูนยแหงน้ียังมี
ผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ําคาจากใตทะเลของใตหวัน ท้ัง
จ้ีประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเปนตน ซ่ึงเปนของประดับบานชาว
ไตหวันซ่ึงเปนส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

จากน้ัน เดินทางสู ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เปนแหลงรวมอาหารทะเล
สดๆ ท่ีใหญที่สุดของไตหวัน สถานท่ีแลนดมารกอีกหน่ึงแหงของไตหวัน เปดตัว
อยางเปนทางการหลังจาก
การปรับปรุงพ้ืนที่ตลาด
เดิมเม่ือป 2012 
ซูเปอรมารเก็ตสไตลญ่ีปุ�น
ขนาดใหญอาณาจักรแหง
อาหารสดใหมท้ังของทะเล 
ท่ีจัดใหบริการเปนโซนของ
แตละประเภทอาหาร



 

 

จํานวนมากมาย ท้ังน้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนตางๆ มาใหครัวในตลาด
ปลาปรุงสุกไดตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทํา
ใหคุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเลย 

เย็น ไ อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป 
ท่ีพัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน) 

 
วันที่สาม รานพายสับปะรด • อุทยานแหงชาติเยหล่ิว • ถนนโบราณจ่ิวเฟم�น • ศูนย

เคร่ืองสําอาง • อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง                          
  ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานแวะชม รานขนมพายสับปะรด รานน้ีเปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจาก

การทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก 
ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผน ขาวตังสาหราย ฯลฯ 



 

 

จากน้ัน นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหล่ิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของ
ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมย่ืนลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของ
แผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซ่ึงเกิดจากการกัดเซาะของ
น้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา
หญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเล
แปซิฟคน้ําทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจีน 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ถนนโบราณจ่ิวเฟم�น Jiufen Old Street หมูบานโบราณบน

ไหลเขาซ่ึงในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองช่ือดังของไตหวัน เม่ือกาลเวลาผานไปเหลือ
เพียงบานเรือนแบบเกาเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน ชมรานรวงตางๆ
ท้ังรานน้ําชา รานขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทัศนของบานโบราณซ่ึง
ประดับดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และ
นักทองเท่ียวจํานวนมาก 

 



 

 

 
จากน้ัน  แวะซ้ือสินคาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางตางๆที ่ศูนยเคร่ืองสําอาง 
จากน้ัน นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 

อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ 
และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ัง
เสด็จเยือนประเทศไตหวันเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง 
ณ อนุสรณสถานแหงน้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�น
สําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปลี่ยนเวรทุกๆช่ัวโมง 



 

 

 
ค่ํา ไอิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 
นําทาน เดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม 

สยามสแควรแหงไทเปเปนยานชอปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยังเปน
แหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปนถนนคนเดินโดยแบงโซน
เปนสีตางๆ เชน แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมาย
เลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบรานคาแนะนําสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทย ซ่ึง
ราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER , NEW 
BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายากและราคาถูก
มากๆ  

ท่ีพัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน)  
วันที่ส่ี มิฮายาราไอศกรีม • สนามบินไถจง • กรุงเทพฯ  ไ(เชา/-/-) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮารา)  



 

 

★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1SCOOP★★สุดยอดรานของหวานเมือง
ไทจง ท่ีมีดีท้ังความสวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารช่ือดังของ
เมืองไทจง เดิมทีรานน้ีเปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหารและ
ขายของฝาก แตยังคงกล่ินอายความลึกลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตงแนว 
Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวน่ีทําใหราน Miyahara ดึงดูดลูกคาอยาง
ไมขาดสาย 

 
11.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินไถจง  เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
14.30 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย VIETJET AIRWAY เที่ยวบินที ่VZ561 

**ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง** 
17.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

26 มิ.ย.62 29 มิ.ย.62 30+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
10 ก.ค.62 13 ก.ค.62 30+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
31 ก.ค.62 03 ส.ค.62 30+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
21 ส.ค.62 24 ส.ค.62 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
28 ส.ค.62 31 ส.ค.62 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
04 ก.ย.62 07 ก.ย.62 30+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
18 ก.ย.62 21 ก.ย.62 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
02 ต.ค.62 05 ต.ค.62 30+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
16 ต.ค.62 19 ต.ค.62 30+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัวไมสามารถระบุท่ีน่ังได 

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

ตองการพักเด่ียวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอน
การเดินทางเทาน้ัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 



 

 

 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือข้ึนเคร่ืองไดทานละ 7 
กก./1ใบ 
 

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

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 

**ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมา
ย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท หรือมากกวา
ตามที่สถานฑูตกําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันที
กอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 



 

 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวา
กรณีใดๆท้ังส้ิน 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนา
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว(15 ทานข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจาก
การยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวน
สิทธิ์เล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศเชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับ
ในเง่ือนไขดังกลาว 
7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาท่ีระบุตามรายการทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท/ราน 
8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ
ทานเอง* 

 


