
 

 

รหัสทัวร LFT1901984 
ทัวรไตหวัน สดุฟน เที่ยว กิน ชิม ชอป 5 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองไถจงหมูบานสายรุง   ช็อปปم�งฝงเจี่ยไนทมารเก็ต  เมืองหนานโถว   
ลองเรือทะเลสาบสริุยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู   เมืองไทเป 
ศูนยคอสเมติค   ตลาดนัดซิ่อหลิน รานขนมพายสับปะรด   อุทยานเยหลิ่ว 
หมูบานจิ่วเฟم�น   ตึกไทเป 101 (ไมรวมชมวิวช้ัน 89) ตลาดปลาไทเป 
DUTY FREE   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   ชอปปم�ง ซีเหมินติง 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไตหวัน (สนามบนิเถาหยวน) – เมืองไถจง 
– หมูบานสายรุง - ช็อปปم�งฝงเจ่ียไนทมารเก็ต   

04.30 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายขาออกชั้น 4 
ประตูทางเขา 2-3  เคานเตอรเช็คอิน C สายการบินไทย โดยมเีจาหนาท่ีของ
บริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบรกิารกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

07.10 น.  บินลัดฟ�าสูเมืองไทเป โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634 (มีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) 
11.50 น.     เดินทางถึงเมือง ไทเป ถูกคนพบครัง้แรกโดยชาวโปรตุเกส และไดตั้งชื่อวา “ฟอร

โมซา” ในยุคแรกๆ พื้นที่แถบน้ีเปนถิ่นที่อยูของชนเผาทองถิ่น ผานการปกครอง
และอพยพของชาวจีนฮั่นมาหลายยุคหลายสมัย บวกยุคอาณานิคมของญี่ปุ�น 
ฮอลันดา จนกระทั่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนยายอพยพมายังไตหวัน ในป ค.ศ. 1949 
ไทเปจึงเปนเมืองหลวงของไตหวันอยางเปนทางการ 
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทาน เปนเวลาทองถิ่น
เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นํานําทานเดินทางสู เมืองไถจง (ใชเวลา
ประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เมืองใหญอันดับสอง
ของไตหวัน เมืองไถจงตั้งอยูบริเวณตอนกลาง
ของเกาะไตหวัน จึงมีช่ือวาไถจงหรือ
ตอนกลางของไตหวัน นอกจากน้ันแลว ใน
อดีตยังเคยไดชื่อวา เกียวโตแหงฟอรโมซา 
เพราะความสงบเงียบเหมือนกับนครเกียวโต 
นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบานทหารผานศึกในยคุสงครามกลาง
เมืองของจีน สรางขึ้นเพ่ือใหทหารและครอบครัวของพรรคกกมินตั๋งที่ล้ีภัยมาอยูท่ี
ไตหวันไดอยูอาศัย เม่ือเวลาผานไปนานผูอยูอาศัยเดิมก็ทยอยยายออก หรือ
เสียชีวิต จนกระทั่งมีโครงการปรบัเปลี่ยนเปนที่อยูอาศัยสมัยใหม ในระหวางการร้ือ



 

 

ถอน มีทหารเกานายหน่ึงไดทําการบอกลาหมูบานอันเปนที่รักแหงน้ีดวยการวาด
ลวดลาย สีสันตามกําแพง แตงแตมหมูบานที่เกือบรางใหเต็มไปดวยตัวอักษรและ
ตัวการตูนอันแสนสดใส  จนในชวงป 2010 อาจารยและนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย Hungkuang ไดมาพบเห็นแลวเกิดความรูสึกวานาสนใจ จึงชวยกัน
ทําโครงการอนุรักษไว จนในที่สุด หมูบานแหงนี้ถูกอนุรักษไวในนาม 
“สวนสาธารณะศิลปะแหงสายรุง” และเปดอยางเปนทางการเม่ือ 25 มกราคม 
2014 จากน้ันนําทานอิสระช็อปปم�ง ตลาดนัดฝงเจ่ีย ตลาดนัดที่ใหญที่สุดของ
ไตหวัน ใหทานอิสระเลือกซื้อ เลือกทานอาหารขึ้นชื่อของไตหวัน เชน พายสับประ
รด ไกทอด นอกจากน้ียังมี รานขายรองเทา สินคาแบรนดเนม หรือเครื่องประดับทั้ง
จากเกาหลีและญี่ปุ�น ก็สามารถเลือกซื้อไดที่นี  

คํ่า    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก King Bridge Hotel Taichung ระดับ 3.5 
หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง เมืองหนานโถว – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเห
วินหวู – เมืองไทเป – ศูนยคอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมือง
หนานโถว ภูมิภาคเขียวขจ ี ได
ถูกตัง้ชื่อเลนวา แผนดินแมแหง
ไตหวัน แหงน้ีประกอบดวย
เทือกเขาสูง แมน้ําใส และ
ทะเลสาบอันเงียบสงบ เปน
ดินแดนที่อุดมสมบูรณเหมาะ
สําหรับการทําการเกษตร และ
ทัศนียภาพที่สวยงาม จนไดรับ
การขนานนามวา “สวิตเซอรแลนดตะวันออก” จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบสุริยัน
จันทรา (SUN MOON LAKE) ทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญที่สุดของไตหวัน ดวย



 

 

ความสูงกวา 748 เมตร จากระดับน้ําทะเล ตัวทะเลสาบน้ัน แบงออกเปน 2 ฝم�ง 
โดยฝم�งตะวันออกน้ัน คลายกับพระอาทิตย และตรงกันขามฝم�งตะวันตกนั้นเปน 
พระจันทร ลอมรอบไปดวยแนวเทือกเขาสูงใหญ อีกทั้งมาตรการการจัดการ ไม
อนุญาตใหมอีาคารบานเรือนแออัด ไมอนุญาตใหวายน้ําในทะเลสาบ จึงทําใหน้ํา
ในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสแจว สะอาดสะอาน นําทานลองเรือชมวิวอันสวยสด
งดงามของขุนเขาสลับกับผืนน้ํา จากน้ันนทานสักการะ พระอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ 
วัดพระถังซําจ๋ัง หรือวัด เสวียนจาง ชวงสงครามระหวางญีปุ่�นกบัจีน ทหารญี่ปุ�น
เขาคุมเมืองนานจิงอยูและนําเอา อัฐิพระถังกลับไปยังญี่ปุ�น หลังจากสงครามโลก
ครั้งที่สองจบลงและหลังการเจรจาอันยาวนาน จึงมขีอสรุปวาแบงสวนหน่ึงไวที่
ญี่ปุ�น อีกสวนหน่ึงนํามาที่ไตหวัน ซึ่งก็อยูท่ีวัดพระถังซําจั๋งแหงน้ีน่ีเอง  วัดแหงน้ีทาน
สามารถชมวิวมุมสูงของทะเลสาบได นอกจากนั้น จากวัดแหงน้ี จะสามารถเห็น
เกาะลาลู ไดไกลท่ีสุดอีกดวย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบด ี
บาย นําทานขอพร ณ วัดเหวินอู หรือ วัดกวนอู เปนวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแหงของไตหวัน ซึ่ง

ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย สําหรับ
ทานที่ทําการคาหรือตองการใหการงานเจริญกาวหนา จะนิยมมากราบไหวสักการะ
ทานที่น่ี ที่น่ียังมีเทพเจาเหวินชางที่เปนเทพเจาแหงความรูและขงจื่อผูโดดเดน
ทางดานสติปญญา สําหรับผูท่ีรํ่าเรียนศึกษา งานดานวิชาการ ความรู สติปญญา 
ความสามารถทางบุนและบูของเทพท้ังสององคน้ัน เปนที่มาของวัดเหวินอูแหงน้ี
น่ีเองจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไทเปจากน้ันนําทาน นําทานแวะชมสินคา
เครื่องสําอางที่ ศูนยคอสเมติก โดยเครื่องสําอางที่น่ีน้ันราคาถูกกวาที่ไทยมาก 
โดยเฉพาะแบรนดทองถิ่นของไตหวัน หรือแมกระทั่งเครื่องสําอางคนําเขาญี่ปุ�น
อยาง Shiseido, Biore, Majorica กระทั่งสินคาบางอยางยังมีราคาถูกกวาที่
ญี่ปุ�นอีกดวย และยังมีแบรนดนําเขาจากเกาหลใีหเลือกอีกมากมาย พรอม
โปรโมช่ันตางๆ ลดจุใจ จากน้ันนําทาน อิสระช็อปปم�งตลาดซื่อหลนิ หน่ึงในแหลง
ละลายทรัพยลําดับตนๆ ของไตหวัน ทานสามารถเลือกซื้อสินคาไดทุกรูปแบบ โดย
จะแบงออกเปน 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเกาซึ่งมักจะเปนรานอาหาร
และขนมมีท้ังแบบแผงลอยและที่เปนรานเล็กๆ และอีกโซนที่เปนตรอกซอกซอย



 

 

แยกยอยรอบๆ อาคารตลาดน้ีอีกมาก ซึ่งจะขายของคละกับรานอาหาร คาเฟ� ราน
ขายของเลน ของฝาก เส้ือผา กระเป�า รองเทา เครื่องสําอางค และอ่ืนๆ อีก
มากมาย 

คํ่า    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ พระกระโดดกําแพง 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 

วันที่สาม รานขนมพายสับปะรด – อุทยานเยหลิ่ว – หมูบานจิ่วเฟم�น – ตึกไทเป 101 (ไม
รวมชมวิวช้ัน 89)  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
แวะซื้อของฝาก ณ รานขนมพายสับปะรด ของฝากขึ้นชื่อประจําชาติ ใครมาแลว
ไมชิมหรือ พายสับปะรดหรือ เคกสับปะรด ขนมสับปะรด น้ันเปนหน่ึงในของฝาก
ยอดนิยมท่ีนักทองเที่ยวไปเยือนไตหวันตองซือ้ติดไมติดมือกลับมา เพราะนอกจาก
รสชาติอรอย แพ็กเกจสวยงาม ราคายังไมแพงอีกดวย จากน้ันนาํทานเดินทางสู 
อุทยานธรณีเยหลิ่ว ชมผลงานศิลปะจากธรรมชาติ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนท่ีของ
แผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของ
น้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูที ่ หินรูปเศียรพระราชินีอลธิซาเบธหินรูปเจา
หญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเล
แปซิฟกน้ําทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารทะเล 

นําทานออกเดินทางสู เมืองโบราณจิ่วเฟم�น หมูบานโบราณอายุกวา 100 ป เปน
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงของเกาะไตหวันที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม



 

 

ทั้งในวิวของหมูบานที่ต้ังอยูบนถูเขา สามารถมองลงไปเห็นทะเล สองขางทาง
ประดบัไปดวยโคมไฟสีแดง แบบจีน ตลอดสองขางทาง อีกทั้งสองขางทางน้ัน ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคา อาหารทานเลน และโรงน้ําชาในสไตลโบราณ จากน้ันนํา
ทานออกเดินทางสู ตึกไทเป 101 อีกหน่ึงแลนดมารคสําคัญ ที่ไมวาใคร เม่ือไดมา
ไตหวันแลว แตไมไดมาท่ีน่ีก็เหมือนยังมาไมถึง ตึกไทเป 101 ในอดีตเคยเปนตกึที่
สูงที่สุดในโลกจนกระทัง่ในป 2011 ถูกโคนโดยตึก Burj Khalifa ของเมืองดูไบ ตึก
แหงน้ีมีสถาปตยกรรมผสมผสานระหวางตะวนัตกและตะวันออก ตัวตกึทั้งหมดมี 
101 ชั้นที่อยูเหนือพ้ืนดิน ซึ่งเปนที่มาของตึกน่ีเอง แมวาจะมีข้ันใตดินอีก 5 ชั้นก็
ตาม ตึกไทเป 101 เปนทั้งอาคารสํานักงานและหางสรรพสินคา ที่มีรานอาหาร 
รานคาแบรนดเนมมากมาย เฉพาะไฮไลทอยูตรงจดุชมวิว ชั้น 88 (หมายเหตุ 
ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นตึก ไทเป 101 ใหทุกทานอิสระทุกทานถายรูปตาม
อัธยาศัย หรือ หากลูกคาทานใดที่ตองการขึ้นตึกก็สามารถเลือกซื้อบัตรเขาได
เชนกัน)  

 
คํ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่สี่ ศูนยผลิตภัณฑแรเจอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป – DUTY FREE – อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค – ชอปปم�ง ซีเหมินติง  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานแวะชมสินคาจาก ศูนยผลิตภัณฑแรเจอมาเนียม แรธาตุธรรมชาติที่เรา
สามารถพบไดทั้งในรูปแบบของกอนแรธาต ุ เปนแรธาตุที่สามารถนํามาใชเพื่อ
สงเสริมสุขภาพของเราใหดีขึ้นได จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดปลาไทเป แหลง
รวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญที่สุดของไตหวัน ซูเปอรมารเก็ตสไตลญี่ปุ�นขนาดใหญ 
ดวยการที่ญีปุ่�นเคยปกครองไตหวันทําใหวัฒนธรรมการทานอาหารทะเลแบบญี่ปุ�น
เขามามีบทบาทในการรับประทานอาหารของไตหวันดวย ตลาดปลาท่ีน่ี
เปรียบเสมือนอาณาจักรแหงอาหารสดใหมท้ังของทะเล, ผัก, ผลไมและขนมตางๆ 
ที่จัดใหบริการเปนโซนของแตละประเภทอาหาร อาทิเชน อาหารทะเลสด บาร
อาหารทะเล เน้ือสัตว, รานขายของชํา ตลาดดอกไม นอกจากอาหารสดแลว ยังมี
อาหารพรอมรับประทานไดแก โซนซูชิ ปم�งยาง หมอไฟและอาหารกลองอีกดวย  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย  นําทานช็อปปم�งเลือกซื้อสินคา

ปลอดภาษีท่ีราน DUTY FREE ทาน
สามารถเลือกชมสินคาแบรนดเนมจาก
ทั่วทุกมุมโลก พรอมราคายอมเยา 

แนนอนราคาสินคาที่น่ียอมถูกกวา
เมืองไทย จากน้ันนําทานชม อนุสรณ
เจียงไคเช็ก อนุสรณสถานแหงน้ีสราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1980 เพ่ือเปนที่ระลึกถึง

จอมพลเจียงไคเช็ก ที่น่ีจัดวาเปนแลนดมารคสําคัญของไตหวัน โดยมีบันไดสูง 89 
ชั้นตามอายุขัยของตัวเจาของ และในทุกๆ วันจะมีพิธีสําคัญอยู 2 อยาง คือพิธีเชิญ
ธงชาติ และการสับเปลี่ยนเวรยาม โดยการสับเปลี่ยนเวรยามน้ัน จะเริ่มท่ีจุดที่ต้ังรูป
หลอของเจียงไคเช็ก ที่มีใบหนายิ้มแยมอยูน่ีน้ันเอง จากน้ันนําทาน อิสระช็อปปم�ง
ยานซีเหมินติ่ง ยานการคาสําคัญของเมืองไทเป ณ ยานซีเหมินต่ิงแหงน้ี ไมวาจะ
เปนอาหารเลิศรส สินคาแฟช่ันนานาชนิด สินคาแปลกใหมที่นาสนใจ ก็สามารถหา
ซื้อไดที่น่ี ในขณะเดียวกันที่น่ียังเปนศนูยรวมวัฒนธรรมวัยรุน แหลงรวมตัวของ
ศิลปนและนักแสดงขางถนน อีกมากมาย   



 

 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 

วันที่หา  MITSUI OUTLET  –  ไทเป  –  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวนเพื่อชอปปم�งสินคาแบรนดเนมท่ีศูนยรวม 
MITSUI OUTLET ขนาดใหญสัญชาติญีปุ่�น ตั้งอยูที่ หลินโคว เมืองนิวไทเป มี
ทั้งหมด 5 ชั้น แบงเปน 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall โดยรานรองเทายี่หอ
ตางๆจะอยูใน โซน Out mall ชั้น 2 “อาทิ ราน Asics Factory Outlet (แบ
รนดในเครือของ Onitsuka) มีรองเทา Onitsuka tiger ขายราคาเร่ิมตนที่ 
1,000 NT (ราคาประมาณ 1,128 บาท) ภายในมีรองเทาใหเลือกมากมายหลาย
รุนแตสวนมากจะเปนรองเทารุนทีอ่อกมาอยางนอย 1 ปแลว และราคาถูกกวา 
Shop ในไทยมากกวา 50% รวมท้ังมีโปรโมช่ันอ่ืนๆอีกมากมายตลอดทั้งปอีกดวย ” 
และยังมีรองเทาแบรนดดังอีกหลายยี่หอท่ีถูกกวาไทยหลายเทาแนนอน สมควรแก
เวลานําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน  

14.05 น.  บินลัดฟ�าเดินทางกลับกรุงเทพโดย สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG633 (มี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) 
16.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
✓ คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
✓ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. 
✓ คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  
 

ไตหวัน สุดฟน เที่ยว กิน ชิม ชอป 5 วัน 4 คืน 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก
หองละ2-

3ทาน 
 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
 

ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

 
พักเด่ียว 

12 – 16 ก.ค. 62 23,991 23,991 22,991 12,291 4,490 
10 – 14 ส.ค. 62 22,991 22,991 21,991 11,291 4,490 
21 – 25 ก.ย. 62 21,991 21,991 20,991 10,291 4,490 
12 – 16 ต.ค. 62 23,991 23,991 22,991 12,291 4,490 
23 – 27 ต.ค. 62 22,991 22,991 21,991 12,291 4,490 



 

 

อัตราคาบริการขางตนนี้ไมรวม 
× ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
× คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินปรับ

เพ่ิมขึ้น 
× คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปน
หนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

× คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่ง
เพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คา
โทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการ
ประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 
กก. 

× คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท /ทริป / ลูกทัวร 1 ทาน (โดยจะทําการเรียก
เก็บทิป ณ สนามบิน) 

× คาทิปหัวหนาทัวรขึน้อยูกับความพึงพอใจในบริการที่ทานไดรับ (ไมรวมในทิปไกด
ทองถิ่นและคนขับรถและไมมีเกณฑบังคับ) 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดนิทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัด
จําทานละ 10,000 บาท 

2. คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิ
เชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

3. เม่ือทานตกลงชําระเงินคาทัวรเปนเงินมัดจําหรือยอดเต็มจํานวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ี
ทั้งหมดนี้แลว 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือ

ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-
14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงิน
ทานละ 500 บาท 

2. ในกรณีที่ทางลูกคาสงเอกสารลาชานอยกวา 7 วันกอนวันออกเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาเพิ่มเติมทานละ 2,550 บาท เพ่ือดําเนินการขอวีซาแบบ
ดวน 2 วันทําการ โดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซาจีนประจําประเทศไทย 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ 
ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 



 

 

4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

5. รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดย
บริษัทคูคา (Partner) 

6. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึน้ในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 

7. ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถ
นํามาขอคืนเงินได 

9. คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําให
ทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ 
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 

11. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผู
เดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคา
มนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การ
กอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทัฯ มิไดมีสวนรูเห็น 
เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 



 

 

13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออก
เมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 

15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิน
สวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ 
รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตุตางๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน



 

 

ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 22. ทัวรครั้งน้ีมีวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน หากผูเดินทางตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทวัร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน รานชา / รานพายสับปะรด /ผลิตภัณฑ
เจอรมาเน่ียม / คอสเมติค / รานคาปลอดภาษ ีซึ่งทัวรมีความจําเปนตองบรรจุในโปรแกรม
ดวย “เพราะมีผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทัวรจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสนิใจซื้อน้ันเปนดุลพินิจ
ของลูกคา 100% ทัวรจะไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพึ่งพอใจสินคาภายหลัง 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานดังกลาว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาใชจายเพ่ิมจากทานเปนจํานวน 1,000 NTD ตอทาน 

 23. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับ
เฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  

24. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทาง
เพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏเิสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 


