
 

 

รหัสทัวร BID1900645 

ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง เที่ยวคุม 4วัน 3 คืน (VZ) 
หมูบานสายรุง   ไถจงไนทมาเก็ต   ลองเรือสุริยันจนัทรา   วัดเสวียนกวง 
วัดเหวินหวู   ชิมชาอูหลง   ตึกไทเป 101   ตลาดปลาไทเป 
อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟم�น   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
ซีเหมินติง   มิฮายาราไอศกรีม 
 

 



 

 

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

VIETJET AIRWAY โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
09.00น. ออกเดินทางสู เมืองไถจง ประเทศไตหวัน โดยเที่ยวบิน VZ560 
หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่

นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินได
ในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
        เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เที่ยง ไบริการอาหารเที่ยง อิ่มอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA 

เคร่ืองดื่มขึ้นช่ือของไตหวัน 
เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่

ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนท
เปนลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของ
บุคคลทั่วไปทําใหมีชื่อเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางกลับเมืองไถจง นําทานเดินช็อปปم�งไถจงไนทมาเก็ตถนนคนเดิน
ของเมืองไถจง สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ท้ังมื้อหลัง และอาหารทานเลน เชน 
ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

คํ่า ไอิสระอาหารคํ่า ณ ไถจงไนทมาเก็ต 
ที่พัก 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 ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา 
มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระอาทิตย และ ทิศตะวันตก
ของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสราง
เขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 
เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและน้ําใน
ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและ
มลพิศอยางเครงครัด 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัด

พระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู
บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่ือ
ของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไป
อัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพู
ทวีปเดิมอัฐิของทานทางการประเทศ
ญี่ปุ�นเปนผูเก็บดูแลรักษาไว และไดแบง
มอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไวที่น่ี 

 นําทาน สักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหงน้ีเปนวัด
ใหมที่ทางการญี่ปุ�นสรางขึ้นหลังจากทําการสรางเขื่อนทําใหวัดเกา 2 วัด จมอยูไต
เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสรางคลายกับพระราชวังกูกง ของประเทศ
จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซ้ือสัตย และคุณธรรม 
การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวน
กระดิ่งลมเพ่ือเปนการสักการะองคเทพเจากวนอู 



 

 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบด ี
นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการ
ชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูก
วิธีและไดรับประโยชนจากการดื่มชา ทั้งชาอู
หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และ
เลือกซื้อชาอูหลงที่ขึ้นชื่อของไตหวันไปเปน
ของฝากและด่ืมทานเอง 
เดินทางสู เมืองไทเปใช เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

จากน้ัน นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึก) ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหานคร
ไทเป และเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 
ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวน
ชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดินอีก 5 ช้ัน ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และ
ร า น อ า ห า ร ชั้ น นํ า เช น  DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , 
PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 

 

 

 
 
 

 
จากน้ัน นําทานแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE) ซึ่งทําเปน

เครื่องประดับทั้งสรอยคอและสรอยขอมือซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมี
คุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลใน
ระบบตางๆของรางกายสามารถชวยป�องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซ
เมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัวหลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงน้ียังมี



 

 

ผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน 
ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเปนตน ซึ่งเปนของประดับบานชาว
ไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

จากน้ัน เดินทางสู ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เปนแหลงรวมอาหารทะเล
ส ด ๆ  ที่ ใ ห ญ ที่ สุ ด ข อ ง
ไตหวัน สถานที่แลนดมารก
อีกห น่ึ งแห งของไต ห วั น 
เปดตัวอยางเปนทางการ
หลังจากการปรับปรุงพื้นที่
ต ล าด เดิ ม เมื่ อ ป  2012 
ซูเปอรมารเก็ตสไตลญี่ปุ�น
ขนาดใหญอาณาจักรแหง
อาหารสดใหมทั้งของทะเล 
ที่จัดใหบริการเปนโซนของแตละประเภทอาหารจํานวนมากมาย ทั้งน้ีคุณสามารถ
เลือกของสดจากโซนตางๆ มาใหครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดตามใจชอบ รับประกัน
คุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทําใหคุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได
เลย 

เย็น ไ อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป 
ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน (เมืองเถา

หยวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม รานพายสับปะรด • อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว • 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 อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี 
ของประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่
ของแผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะ
ของน้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา
หญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเล
แปซิฟคน้ําทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 

 

 

 

 
 
เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจีน 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟم�น Jiufen Old Street หมูบานโบราณบน

ไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองช่ือดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือ
เพียงบานเรือนแบบเกาเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชมรานรวงตางๆ
ทั้งรานน้ําชา รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศนของบานโบราณซึ่ง



 

 

ประดับดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่ เต็มไปดวยรานคา และ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก 

 
 

 

 

 

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

อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ 
และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไตหวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง 
ณ อนุสรณสถานแหงน้ีคือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�น
สําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปลี่ยนเวรทุกๆช่ัวโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า ไอิสระอาหารม้ือเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 
นําทาน เดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม 

สยามสแควรแหงไทเปเปนยานชอปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยังเปน
แหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปนถนนคนเดินโดยแบงโซน
เปนสีตางๆ เชน แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมาย
เลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบรานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่ง
ร าค าถู ก ก ว า ไท ย ป ระม าณ  3 0  %  ได แ ก  ONITSUKA TIGER , NEW 
BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายากและราคาถูก
มากๆ  

ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน (เมืองเถา
หยวน)  

วันที่สี่ • มิฮายาราไอศกรีม • สนามบินไถจง  ไ(เชา/-/-) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮารา)  
★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1SCOOP★★สุดยอดรานของหวาน
เมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารชื่อดัง
ของเมืองไทจง เดิมทีรานน้ีเปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหาร
และขายของฝาก แตยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตง
แนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวน่ีทําใหราน Miyahara ดึงดูดลูกคา
อยางไมขาดสาย 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

11.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินไถจง  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
14.30 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย VIETJET AIRWAY เท่ียวบินที ่VZ561 

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

........................................................................................................................... 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางวันเดินทาง ไตหวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเยหลิ่ว 
หมูบานโบราณ จิ่วเฟم�น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET (VZ) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

26 มิ.ย.62 29 มิ.ย.62 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
10 ก.ค.62 13 ก.ค.62 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
31 ก.ค.62 03 ส.ค.62 30+1 14,900 14,900 13,900 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 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่

นั่งได โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 



 

 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคู
หรือตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและ
ชําระเงินกอนการเดินทางเทานัน้ 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง

เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทาน
ละ 7 กก./1ใบ 
 

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

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,000 NT/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

**ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอง
กลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท 

หรือมากกวาตามที่สถานฑูตกําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัด
จําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอน
ลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอ
สงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศเชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 
7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาที่ระบตุามรายการทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท/ราน 
8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครือ่งบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง* 

 


