
  

 

 
รหัสทัวรITV1902594 
ทัวรไตหวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW) 
เที่ยวครบไฮไลท ในโปรโมช่ันสุดคุม!! 
∞ อุทยานแหงชาติอาหลีซาน น่ังรถไฟโบราณ ป�าสนพันป 
∞ ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลทที่พลาดไมได 
∞ ไหวพระ ขอพร เทพเจา ณ วัดเหวินหวู วัดพระถังซัมจั๋ง 
∞ กรุงไทเป ถายรูปเซลฟم�กับ ตึก 101  
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
∞ ไหวเฒาจันทรา ขอพรความรัก ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอปปم�ง ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต ซีเหมินติง  
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน+ เมนูน่ึงจักรพรรดิ 
พักโรงแรม เจีย๊อ้ี 1คืน ไทจง1คืน ไทเป1คืน  
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสูไทเปน้ําหนักกระเป�า 20KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
กําหนดการเดินทาง พฤศจิกายน62-มีนาคม63  

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเดก็
2-6ป ไม
เสริมเตียง 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ที่น่ัง 

2-6พฤศจิกายน 62 14,888 

ไมมีราคา
เด็ก 

4,500 30 
9-13 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

16-20 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 30 
23-27 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 30 

30พฤศจิกายน-4ธนัวาคม 62 15,888 4,500 30 
7-11 ธันวาคม 62 17,888 4,500 30 

14-18 ธันวาคม 62 15,888 4,500 30 
21-25 ธันวาคม 62 15,888 4,500 30 

29ธันวาคม-2มกราคม63 25,888 4,500 30 
4-8 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

11-15 มกราคม 63 15,888 4,500 30 
18-22 มกราคม 63 15,888 4,500 30 
1-5 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 

8-12 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 30 
15-19 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 
22-26 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 

28กุมภาพันธ-4มีนาคม63 15,888 4,500 30 
7-11 มีนาคม63 15,888 4,500 30 

14-18 มีนาคม63 15,888 4,500 30 
21-25 มีนาคม63 15,888 4,500 30 

 
 
 

    



  

 

วันแรก           ทาอากาศยานดอนเมือง    
22.30 น.  พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ ประตู 5-6เคานเตอร 6 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) โดยมี
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

วันทีส่อง       ทาอากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสรุิยันจันทรา – วดัพระถงัซัมจัง – วัดเหวินวู 
                                                                                                                          
 อาหาร เที่ยง,เย็น 
02.25/03.45เดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบิน
ที่ XW182 
                      (สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)**คาทวัรไม
รวมคาอาหารบนเคร่ือง  

 (สําหรับเวลาบินแตละพีเรียดเดินทางเช็คกับเจาหนาที่เพื่อคอนเฟมเวลาบินอีกคร้ัง) 
07.05/08.30เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน  

(เวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง)  เปนเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทย
ประมาณ12เทาตั้งอยูหางจากชายฝم�งดานตะวันออกเฉียง
ใตของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะ
นอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เปนเมืองหลวงและ
เมืองใหญที่สุด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ(บริการอาหารวางบรถบัส)   
จากน้ันเดินทางสูเมืองหนานโถวนําทาน ลองเรือชม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเปนการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเขาไปชม
ความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดด  เดน ทําใหตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตย
และพระจันทรเส้ียวซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวาสุริยันจันทรานําทานสู วัดพระถัง
ซัมจ๋ัง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เมนูนึง่จักรพรรด ิ



  

 

จากน้ันนําทานนมัสการ ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู 
ณ วัดเหวินหวู ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพ
เจาแหงความซือ่สัตย และยังมีสิงโตหินออน 2ตัว ที่ตั้งอยู
ดานหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 
นําทานไป แวะ ชิมชา ชาทองถิ่นขึ้นช่ือของไตหวัน รสชาติดีดีเหมาะแกการซื้อเปนของ
ฝากคนทางบาน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเจ๊ียอ้ี 

   คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
             :นําทานเขาสูทีพั่กโรงแรม SANKAIKAN HOTEL หรอืระดับใกลเคียงกัน:   

(ช่ือโรงแรมทีท่านพักทางบรษัิทฯจะทาํการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

วันทีส่าม        อทุยานแหงชาติอาหลซีาน – ไทจง – ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต                        
เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นเขาสู อุทยานแหงชาติอา
หลีซัน อาหลีซัน (อีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม 
ต้ังอยูที่ เมืองเจียอ้ี (Chiayi)  ตอนกลางของเกาะ
ไตหวัน กิจกรรมหลักของการมาเยือนที่น่ีคือ เดินป�า
ศึกษาเสนทางธรรมชาติ และน่ังรถไฟโบราณไปชม
พระอาทิตยขึ้นซ่ึงเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมี
ช่ือเสียงที่สุดของไตหวนั ในฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระจะ
บานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด และจะ
บานในชวงเดือน 3 และเดือน 4เทาน้ัน   นําทานเดิน
ชมด่ืมด่ํากับธรรมชาติของป�าศักด์ิสิทธิ์อาลีซันโดย
ตลอดสองเสนทาง ทานจะไดสัมผัสกับตนสนสูงชัน, ซากตนไมโบราณรูปรางตางๆ  และ
ตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปนอุทยานที่ยังมีความสมบูรณอยูมาก  ภายในอุทยานยังมทีะเลสาบ
สองพี่นองซึ่งเปนทะเลสาบที่มีความสวยงามอยางมาก เปนทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสอง
จุดมารวมกันอยูที่ทะเลสาบแหงน้ี พรอมทั้งใหทานไดชม สวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลาย
นานาพันธุ มีความสวยงามที่แตกตางกันไป ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอย



  

 

ป  พรอมทั้งใหทานไดชมสวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ มีความสวยงามที่
แตกตางกันไป ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสูเมืองไทจง 
จากน้ันนําทานชอปปم�งทีต่ลาด ฟงเจี่ยไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน
จําหนายสินคาและอาหารทานเลนสไตลไตหวนัเมนูที่ขึน้ช่ือของที่น่ีไดแก ชานมไขมกุ 
อิสระใหทานไดเลือกซือ้หาสินคาตางๆ พรอมชมวิถ ีชีวติของชาวไตหวัน  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ ชาบูไตหวัน 
                     :เดินทางเขาสูที่พัก City Suites Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน: 
             (ช่ือโรงแรมทีท่านพัก ทาง บริษทัฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วนักอนวัน

เดินทาง) 
วันทีส่ี่           ไทเป – ตึกไทเป 101 - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมิ
นติง                                  
                                                                                                                       
 เชา,เที่ยง,---                                                                                       
เชา   บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสู  กรงุไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเปนศูนยกลางทางดานตางๆ
ของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเป
ต้ังอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน มปีระชากรอาศัยอยู
ประมาณ 3 ลานคน ไทเปเปนเมืองหลวงทีม่ีการเติบโตเร็ว
มาก ทานเดินทาง สู รานขนมพายสบัปะรด ซื่อดังเพื่อให
ทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึ้นช่ือของไตหวนั  จากน้ัน
นําทานไดช็อปปم�งเคร่ืองสาํอาง Cosmetic และของฝาก
ของไตหวนั 
เดินทางสู ตกึไทเป101(ถายรูปบริเวณดานหนา) สัญลักษณของเมอืงไทเป เปนตึกที่สูง
ที่สุดในไตหวัน และสูงเปนอันดับ 2ของโลก(ป 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) ตึกสูงถงึ 509
เมตร รูปรางตวัอาคารไดแรงบันดาลใจมากจาก เจดียของจีนที่น่ียงัมีจดุชมววิที่สงูที่สุดใน
ไทเปที่ช่ัน 89(ไมรวมคาขึ้นช้ัน89) ภายในตัวอาคาร มีลกูตุมขนาดใหญหนักกวา 900 



  

 

ตัน ทาํหนาทีก่ันการส่ันสะเทอืนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมีลิฟตที่วิง่เร็วที่สุดในโลก 
บริเวณทีต้ั่งของตึก ช้ัน 1-5 จะเปนสวนของหางสรรพสินคาที่ทีข่ายของแบรนดเนม และ 
รานคารานอาหารตางๆ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บาย               นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปนหน่ึงสัญญลักษณของประเทศไตหวัน  

สรางขึ้นต้ังแตป 1976 เพื่อเปนการรําลกึและเทิดทูนอดตี
ประธานาธบิดีเจียง ไคเชก  และเปนแหลงรวม รูปภาพ 
สิ่งของตางๆ ที่เปนประวติั ขาวของเคร่ืองใชสวนตวัตางๆ 
ไปจนถงึรถยนตรสวนตัว และฉากจาํลองการทาํงานของ
ทาน แทบทัง้หมดเกี่ยวกับ ทานนายพล เจียง ไคเช็ค 
ต้ังแตสมัยที่ยงัเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู ตําแหนงผูนําประเทศ โดย
ภายในจะมีรูปปم�นทาํจากทองสมัฤทธิ์ของทานในทาน่ังขนาดใหญทีม่ีใบหนายิม้แยมตาง
จากรูปปم�นของทานในทีอ่ื่นๆ ซึง่จะมทีหารยืนเฝ�าไว 2 นายตลอดเวลา ทานจะไดพบกับ
การเปล่ียนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่จะ มขีึ้นทกุ 1ช่ัวโมง 
บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงน้ี  
นําทานไป วัดหลงซาน เปนหน่ึงในวัดที่เกาแกและมี
ช่ือเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป ต้ังอยูในแถบ
ยานเมืองเกา ม ีอายุเกือบ 300รอยปแลว สรางขึ้นโดย
คนจีนชาวฝูเจี๊ยนชวงป ค.ศ.1738 เพื่อเปนสถานที่
สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเช่ือของชาจีนม ีรูปแบบ
ทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไป
ดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวดัสไตลไตหวนั ทําใหที่น่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวไมควร
พลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แตเดิมสรางขึ้นเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็
จะมีเทพเจาองคอื่นๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา 100องคที่ดานในโดยมาจาก
ทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ เชน เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง,เทพเจากวน
อู เร่ืองความซื้อสัตยและหนาที่การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เช่ือกันวา
เปนเทพผูผูกดายแดงใหสมหวังดานความรัก     



  

 

นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันที่ศูนย GERMANIUM POWER เปน
สรอยที่มีพลงัพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวก
ในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดช่ืนลดอาการปวด 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ยานชอปปم�งของวัยรุนทีม่ีช่ือเสียงมากที่สดุของ
ไตหวัน มีฉายาวา ฮาราจกูุแหงไทเปหรือที่คนไทยเรียกวา สยามสแควรเมืองไทย มี
แหลงชอปปم�งตามตรอกซอกซอย และเปนแหลงนัดเจอกันของวัยรุน มีรานคารานอาหาร 
แหลงแฮงเอาต  สินคาที่น่ีจะมีทัง้สินคาแฟช่ันทั่วไป และสินคาแบรนดเนม ยังมีราน
รองเทาใหเลือกอีกมากมาย มีทัง้แหลงเสื้อผาสไตลวัยรุน กระเป�า ของฝากคนที่ทานรัก 
รองเทายี่หอตาง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดทีดั่งของญี่ปุ�นรวมทัง้ยี่หอตางๆ
เชน,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE 
 (อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

                      :นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม RELITE HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:  
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทาง บริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง) 
                 
วันทีห่า          สนามบินเถาหยวน  -  ทาอากาศยานดอนเมือง                                           
เชา   อาหารเชาแบบกลอง นําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที ่XW181  

 (สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) **คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง 

12.35/13.00น.เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
........................................ 

หมายเหต ุ: รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ไฟลบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับ
เจาหนาที่อีกครั้ง** 



  

 

หมายเหต:ุอตัราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดงัน้ันเม่ือ
ทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดนิทางได 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิคาจอง คาทวัร ในทกุกรณี และกรณีทีท่านเดินทางมาจาก
ตางจังหวดัโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบรษัิทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะน้ันบรษัิท
ฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆกต็ามที่ระบุไวในรายการทวัร ไมวาจะ
สาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่ ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจาก
ลกูคาโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง*** 
 
อัตราคาบริการรวม คาตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมทีพ่ัก  3คืน พกัหอง
ละ 2-3 ทาน  อาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานที่ตาง ๆ คา
รถ คาจอดรถ คาทางดวน คามคัคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกันอบุตัิเหตตุาม
กรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความตุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของ
บรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทกุแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตาม
รายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน  
 
ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทวีี
ชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คา

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเพือ่การทองเที่ยว คาทวัรที่จายใหกับผูจดั เปนการชําระ
แบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอน
ออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ไตหวัน)  ทางผูจดั ขอสงวนสิทธกิารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เคร่ืองบินใหแกทาน  



  

 

วีซาพาสปอรตตางดาว  นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 800บาท),คาทิปไกด คนขบัรถ ทานละ 
1,400 NT สําหรบัหัวหนาทวัรแลวแตความประทับใจในการบรกิาร  ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 
กรณีสถานทตูมีการประกาศเกบ็คาวีซา  
 
 เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจาํ หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสง
พรอมยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคาถอืหนังสอืเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทาํวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน *
ราคาไมรวมคาวีซา 
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมือ่ทานตกลง
จองทวัรโดยจายเงินมัดจาํ หรือ คาทัวรทัง้หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิ การเดินทาง หรือ เล่ือน
การเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น  
 
 
หมายเหต ุ
กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทาํการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบรษัิทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเงื่อนไขของบรษัิทแลว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยจะแจงใหกบัทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  



  

 

2) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมสามารถ
แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอ
จลาจล การปฏวิติั อุบัติเหต ุและอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจดั หรือ คาใชจายเพิ่มเติม
ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทาํราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มกีารปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลงิที่ทางสายการบิน
อาจจะมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามทีจ่องระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู
จัดถอืวาผูทองเที่ยวสละสทิธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจาก
คาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจดัเปนตัวแทนนายหนา ผู
จัดไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเตม็มีเงือ่นไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถ
ที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา แตจะไมคืนเงินใหสาํหรับคาบริการน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป)  
7) มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ  


