
 

 

รหัสทัวรJWL1902595 
ทัวรไตหวัน-อุทยานอาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน (TG) 
เถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง 
เมืองเจียอ้ี – อาหลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – รานชา 
ฟงเจี๋ยไนทมาเก็ท – ไทเป – ศูนยสรอยสุขภาพ  
เจียงไคเชค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง - Duty Free 
อุทยานเหยหลิ่ว – จิ่วเฟم�น - Gloria Outlets 
เถาหยวน  
แถมฟรี!!! กระเป�าชอปปم�งสุดเกพับเกบ็ไดจุของไดเยอะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่ 1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วดัพระถงัซัมจั๋ง-เมืองเจียอ้ี 

04.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน4ประตู2 
สนามบนิสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบนิไทยแอรเวย (TG) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก (บริการอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 

  
 
 
 
 
 
07.10 น. ออกเดินทางสู กรุงไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบินไทยแอรเวย 

เที่ยวบินที่ TG632(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ช่ัวโมง)  
13.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตหวัน เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเปนเวลาทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เซท็เบอเกอร+ชานม 
จากนั้นนําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN 
MOON LAKE ไดรับการขนานนามวาเปน "สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน" และ
เปนที่ๆคนไตหวันนิยมมาฮันนีมูนกันดวย ซึ่งเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่โดง
ดัง และเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว อีกแหงของชาวไตหวัน โดยบริเวณรอบ ๆ 
ทะเลสาบแหงน้ีมีจุดทองเที่ยวที่สําคัญมากมาย ก็คือ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งเปนวัด
เกาแกมาก ซึ่งสรางมาเพื่อเปนเกียรติ ใหพระถังซัมจั๋ง ที่บุกป�าฝ�าดงจากจีนไป
อินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปฎกกลับมา วิวภายในวัดมีความสวยงาม สงบ 
เหมาะแกการนั่งชมวิวทั้งทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไมไดเมื ่อใครไดมา
เยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา น่ันคือ ไขตมใบชา ไขตมน้ําซุปใบชาใสเห็ดหอม
และสมุนไพรจีนหอมกรุน รสชาติของไขตมน้ันกลมกลอมพอดีไมตองเติมซอสให
เสียรสชาติ รับรองวาอรอยจนหยุดไมอยูเลยทีเดียว ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้ม
ลอง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง ไกอบโอง 



 

 

หลังจากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอี้ เพื่อพักผอนพรอมเดินทางสูอุทยาน
แหงชาติอาลีซานในวันรุงขึ้น 
พักที่  Ali Mountain Oriental Prarl หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 2 อาหลซีาน-น่ังรถไฟโบราณ-รานชา-ฟงเจีย๋ไนทมาเกท็ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแหงนี้ยังเต็มไปดวย
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาต ิและเปนอุทยานที่มีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน ซึ่ง
อุทยานแหงนี้นั้นตั้งอยูบนภูเขาสูงที่มีความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 2,700 เมตร 
โดยประมาณ ในฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีก
นานาชนิด ทานสามารถเดินเที่ยวธรรมชาต ิ ดื่มดํ่าไปกับความงดงามของความ
อุดมสมบูรณ ซึ่งทานจะไดสัมผัสกับตนสนสูงชัน ซากตนไมโบราณแปลกตา และ
ตนไมนานาพันธุ ซึ ่งเปนอุทยานที่มีความสมบูรณอยูมาก นําทาน น่ังรถไฟ
โบราณ ชมจุดทองเที่ยวสําคัญตาง ๆ  ภายในอุทยานแหงชาติอาลีซาน จากน้ันนํา
ทานแวะชม รานใบชาไตหวัน ใหทานไดลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นช่ือของไตหวัน ที่
มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยสลายไขมัน โดยชาของทางรานนั้นปลูกบนภูเขา
อาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับนํ้าทะเล และอีกทั้งยังเปนของ
ฝากที่คนไทย มาเที่ยวไตหวนัแลวนิยมซื้อกลับไปเปนของฝากชนิดหน่ึงเลยก็วาได  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ท ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�ง

ชิวๆ ที่เปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดของไตหวันและราคาก็ถกูกวาในไทเป มีของ
ขายมากมายใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา 
กระเป�า เคร่ืองสําอางค อีกทั้งอาหารทองถิน่ หรืออาหารนานาชาติแบบ Street 
Food มากมายที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ้มรสของความอรอยและที่



 

 

สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงน้ีน้ันมีสินคาพื้นเมืองที่มักจะลดราคาไดอยางถูก
สุดๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู สุกี้เชียนเยสไตสไตหวัน 
พักที่ Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3  ไทเป-ศูนยสรอยสขุภาพ-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตาง ๆ  
ของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู
ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน พาทานแวะชม ศูนยสรอย
สุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ 
และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการป�องกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดใน
รางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของ
ชาวไตหวันต้ังแตโบราณ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชม 
อนุสรณสถานเจียงไคเชค  เปนหน่ึงสัญลักษณของประเทศไตหวัน และสถานที่
ทองเที่ยวหลักที่ตองมาของเมืองไทเป สรางขึ้นตั้งแตป 1976 เพื่อเปนการรําลึก
และเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค เปนอาคารสีขาวทั้ง 4 ดานมีหลังคา
ทรง 8 เหลี่ยมสีนํ้าเงินแบบสถาปตยกรรมแบบจีน ตั้งเดนเปนสงาอยูตรงกลาง
ของจัตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดดานหนา 89 ขั้นเทากับอายุ
ของทานประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสัมฤทธิ์ของทานในทา
น่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยมตางจากรูปปم�น  ของทานในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหาร
ยืนเฝ�าไว 2 นายตลอดเวลา และที่กําแพงดานหลังจะมีขอความปรัชญาทาง
การเมืองการปกครองของทานอยู  3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง 



 

 

ชม วัดหลงซาน(Lungshan Temple) เปนหนึ่งในวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียง
มากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองไทเป เพื่อเปนสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตาม
ความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกบัวดัพุทธของจีนแต
มีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตล
ไตหวัน ทําใหที่น่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเป จากน้ัน
นําทานอิสระชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ 
แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป 
สไตลวัยรุนมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟช่ันเท
รนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง 
พัก Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 4 ไทเป-Duty Free-อทุยานเหยหลิว่-จิ่วเฟم�น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานแวะชอปปم�งที่ราน Duty Free เจาใหญที่สุดของไตหวัน ที่ตึก Everrich 
ซึ่งใครมาไตหวันตองชอปที่นี่กอนกลับ เพราะที่นี่รวมของฝากทั้งขนมและสินคา
แบรนดเนมไวครบครัน นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว หน่ึงในสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติของไตหวันตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป 
(New Taipei City) เขตตําบลวานหลี่ (Wanli District) ดวยความโดดเดน
ทางธรณีวิทยากับหินรูปรางแปลกตา ซึ่งภูมิทัศนหินของเยหลิวถือเปนหนึ่งในสิ่ง
มหัศจรรยที ่มีชื ่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแหงหนึ่งเลยก็วาไดเปนชายหาดที่มี
ช่ือเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกรอน
ของนํ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหิน
ชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ  เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอก



 

 

เห็ด เตาหู รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวันและทั่วโลก  ใหทุกทานไดถายรูป 
ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน แวะซื้อของฝาก ที่ รานขนมพายสับปะรด ซึง่เปน
ขนมช่ือดังของไตหวนั มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทั่วโลก อิสระใหทุกทาน
ไดลองทานและเลือกซื้อขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายใหทาน
ไดเลือก ไมวาจะเปน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปนตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนซีฟู�ดพ้ืนเมือง (เป�าฮื้อ) 
นําทานเดินทางสู หมู บ านโบราณจิ่วเฟ น (Jiufen) เม�م ืองดังยอดฮิตของ
นักทองเที่ยวที่หามพลาด เพราะนอกจากเสนหที่มีความรูสึกคลายเหมือนมาเที่ยว
ญี่ปุ �น ที่นี ่ยังถูกประดับประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเปนเอกลักษณไม
เหมือนเมือง  ไหนในไตหวัน แถมที่นี่ยังถูกกลาวขานวา จิ่วเฟم�น เปนสถานที่แรง
บันดาลใจของภาพยนตรอนิเมะช่ือดงัอยาง Spirited Away อีกดวย หลังจากน้ัน
มาจิ ่วเฟ นยังไงยังงั�مนเลยบูมมาก มาไทเปแลวตองมาจิ่วเฟ�م ้น นําทานชอปปم�ง 
Gloria Outlets แลนดมารคอันดับหนึ่งที่สุดแหงประสบการณชอปปم�งเหนือ
ระดับ กับสินคาแบรนดเนมระดบัโลกในราคาพิเศษ นําทานเดินทางสูสนามบินเถา
หยวน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองไทเป เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
แอรเวย เที ่ยวบินที่ TG635 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 
ช่ัวโมง)   

22.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆกต็ามที่ระบุไวในรายการทวัร ไม

วาจะสาเหตุใดกต็าม ลกูคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม 300 NTD ตอ ราน ตอ ทาน โดยไกด
ทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลกูคาโดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10 
ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
ราคาทวัร ไมรวมคาทิปคนขบัรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารก
อายุไมเกิน 2 ป ยกเวนให) 
ทานละ 1,300 NTD/ทริป/ทาน 

 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

09 - 12 AUG 2562 24,900 24,900 5,500 
13 - 16 AUG 2562 20,900 20,900 5,500 
12 - 15 OCT 2562 24,999 24,999 5,500 
15 - 18 NOV 2562 19,900 19,900 5,500 
05 - 08 DEC 2562 24,999 24,999 5,500 
07 - 10 DEC 2562 24,999 24,999 5,500 

 



 

 

 เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคญั! 
 

  เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลท
บินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 
 

  การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบนิ 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี 
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอน
เดินทาง หากไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 
  หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะ

เกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบ
จากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงิน
ของราคาทัวร  

 
  การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามาน้ัน หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทาน

ไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผู



 

 

เดินทางได และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิด
คาใชจายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวน
เงินมัดจํา ทั้งน้ีทั้งน้ันใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
  อัตราคาบริการรวม 
 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน  
(ยกเวนหากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจาก
ทานภายหลัง) และเนื่องจากเปนต๋ัว  กรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ี
เปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 

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

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมทีพ่ักน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงค
ที่จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลง
ได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-
3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 
บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  อัตราคาบริการไมรวม 

 
  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
   คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา 
  คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
   คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว 
     คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,300 NTD/ทริป  

(ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 
 
  เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
- การชําระมดัจาํและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองที่น่ังและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัท
ฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไม
สามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเนื ่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจาย
คาใชจายในสวนของที่พักและตั๋วเคร่ืองบินไปกอนหนาน้ันแลว หากทานสํารองที่น่ังนอย
กวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว กรุณา
เตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอ
พิเศษเพิ่มเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวน
หรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

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



 

 

เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหาก
ทานตองการ 

 
- การรับการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและ
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูที่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายแุละ
ผูที่มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคา
ทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐ
ของประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือ
หัวหนาทัวร ไมมีสิทธิ์ที ่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของ
เจาหนาที่ทางกองการตรวจคนเขาเมอืงโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคทีท่าํ
ธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิด
กฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�
ไมนอยกวา 5 หนากระดาษ 
- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทาง
อ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทัง้สิ้น บริษทัฯ จะถือวาทานประสงคที่
จะสละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

    เงื่อนไขการยกเลกิการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  



 

 

 
    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ัง
หนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัด
ในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  
โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตาม
ความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไม
สามารถรับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่องจากเปนการจาย
กับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-
ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


