
 

 

รหัสทัวร ADT1902780 
ทัวรไตหวัน เคานดาวน รวยรวย 6 วัน 5 คืน (TG) 
พิพิธภัณฑกูกง ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนทมารเก็ต อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป 
กระเชาเมาคง วดัหลงซาน ซีเหมินติง วัดจงไถซานซ่ือ หนานโถว ลองทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู ฟงเจ๋ียไนทมาเก็ต อุทยานเยหล่ิว หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น  
น้ําตกสือเฟم�น ทุงดอกไมตาซี  
เมนูพิเศษ สุกี้ชาบ ูสไตลไตหวัน เสี่ยวหลงเปา+สเต็ก+สลัดบาร  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก         วันอาทิตย ท่ี 29 ธันวาคม 2562       
                    กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - โรงแรม 

15.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคานเตอร D ประตู 3 
สายการบิน THAI AIRWAYS เจาหนาท่ี คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
สําหรับทุกทาน 

17.40 น. ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เทีย่วบินท่ี TG 
636 

22.20 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว 
บริการอาหารวางรอบดึก.. น้ําเตาหู+ปาทองโก 
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : TAO GARDEN HOTEL 4* หรอืเทียบเทา 

 
วนัที่สอง          วันจันทร ที่ 30 ธันวาคม 2562       

        ผูหลี ่- วัดจงไถซานซื่อ - หนานโถว - ลองเรอืชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระ
ถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู - ชิมชาอูหลง - ฟงเจีย๋ไนทมารเก็ต  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
หลังอาหาร นํา ทานเดินทางมุงหนาสู วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งวดั
แหงน้ีไดรับการกลาวขานวาเปนศาสนาสถานที่ยิ่งใหญเปน
อันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิ
เบต ใหทานไดชมปฎิมากรรมทางพระพุทธศาสนาที่สวยงาม
แปลกตา 
จากน้ัน นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองหนานโถว ลองเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งไดรับการกลาวขานวางดงามราว
กับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวันต้ังอยูในเขตของซันมูลเลก
เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการทองเท่ียวไตหวันไดกอต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 
2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผนดินไหวคร้ังใหญเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาท่ีนับจากความสูงระดับ 600 
- 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอน
ลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตย
และพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปนท่ีมาของนามอันไพเราะวา สุริยันจันทรา ใหทานดื่มด่ํา
กับบรรยากาศรมิทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญท่ีสุดแหงเดียว



 

 

ของไตหวัน นําทานขึ้นสูวัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซัมจ๋ังที่ไดอัญเชิญอัฐิ
ธาตุกลับมาท่ีวัดเสวียนกวง เมื่อป ค.ศ.1965  

เท่ียง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี  
หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู ซึ่งหมายถึง
ศาสดาขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความซือ่สัตยรวมถงึ
สิงโตหินออน 2 ตัวทีต้ั่งอยูหนาวัดซึ่งมมีูลคาถึงตัวละ1ลานเหรียญไตหวัน จากนั้น 
นําทาน ชิมชาอูหลง ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซานดวยสภาพอากาศบน
ท่ีสูงและอากาศที่เย็นตลอดปของท่ีน่ีทําใหชาที่น่ีมีรสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอู
หลงที่น่ียังเปนพันธุชาที่นํามาปลกูในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิด
ตางๆหรือเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง 
เมืองซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะไตหวัน เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการ
เดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคกัอยู
ตลอดเวลา  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบ ูสไตลไตหวัน 
หลังอาหาร นําทานชอปปم�ง ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียง
แหงหน่ึงของ 
เมืองไถจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อส่ิงของท่ีถูกใจ ทานที่ช่ืนชอบ
รองเทา ONITSUKA TIGER พลาดไมไดท่ีน่ีราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน 

  จากน้ันนําทานเขาโรงแรม : LAI LAI  HOTEL 4* หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่าม  วันอังคาร ท่ี 31 ธันวาคม 2562       
       ไถจง - ทุงดอกไมตาซี TA SHEE BLOOMING OASIS – D.I.Y หมอนลาเวน

เดอร – ไทเป - รานขนมพายสับปะรด - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนทมาเก็ต  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร นําทานเดินทางไปชม ทุงดอกไมลาเวนเดอรท่ี Ta Shee Blooming 
Oasis Farm ทานจะไดกลิ่นหอมออนๆของดอก ลาเวนเดอร ท่ีบานสะพรั่งสีมวง
สวย และยังมีดอกไมอ่ืนๆนานาพันธุสลับสีแดง เขียว เหลือง ด่ังภาพวาด ใหทาน
ได เก็บภาพความประทับใจ จากน้ัน นําทานรวมทํากิจกรรม  
DIY หมอนลาเวนเดอร ทานละ 1 ใบ และนํากลับบานเปนท่ี ระลึกซึง่มีแคใบเดียว
ในโลกแนนอน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารมื้อเท่ียง เมนูพิเศษ..สเตก+สลัดบาร 
 หลังอาหาร นําเดินทางสู ไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของ

ไตหวัน  
รานขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืนๆ อีกมากกวา100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝาก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ ตัวอาคารเปนหินออนท้ังหลัง 
มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิง่ งดงาม มอีาณาเขตท่ีกวางขวาง 
ทําใหอนุสรณแหงน้ี เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขาง
อาคารใหญเปนหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดวย 

 
 
 
 
 

 
 
 
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดกําแพง 

หลังอาหาร นําทุกทานไปชอปปم�งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนทมารเก็ต ไนทมารเกต็
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในเมืองไทเป ซึ่งแบงเปน 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและ
ตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของไตหวันคือ เตาหูเหม็น หากใครไป
ไตหวันแลว ไมไดล้ิมลองรสชาติของเตาหูเหม็น ก็ถือวาไปไมถึงไตหวัน และยังมี
เครื่องดื่มอีกชนิดทีม่ีตนกําเนิดท่ีไตหวัน คือ ชานมไขมกุ สวนตลาดคนเดินก็มีสินคา
หลากหลายชนิดตั้งแตราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท้ังสินคาเส้ือผา รองเทา 



 

 

เครือ่งประดับ โดยที่รองเทาผาใบ รองเทากีฬายี่หอตางๆจะมีราคาถกูกวา
เมืองไทยประมาณ 20-30% 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเขาโรงแรม : YIDEAR  HOTEL 4* หรือเทียบเทา 
 
หมายเหตุ..สําหรับทานท่ีจะรวม COUNT - DOWN นับถอยหลังปใหม 2020 
ไกดจะนัดพบกันที่ ลอบบ้ี ของโรงแรม เพ่ือเดินทางไปพรอมกัน 
 

วันที่ส่ี  วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563       
                    ไทเป – รานสรอย GERMANIUM – อุทยานแหงชาติเยหล่ิว – หมูบานโบราณจ่ิว
เฟم�น – น้ําตกสือเฟم�น - ปลอยโคมลอย  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  หลังอาหาร นําทานไปชม GERMANIUM POWER CENTER เปนสรอย มีพลัง

พิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกใน
รางกายใหสมดุล ชวยใหรางกายเปนปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดชีวยใหรางกาย
สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย 

   จากน้ัน นําทานเดินทางสู อุทยานเยหลิ่ว ซึ่งเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน รูปเทียน 
ดอกเห็ด เตาหู รงัผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกรอน
ของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทาเทพธิดา ซ่ึงมีชื่อเสียง
ท่ัวในเกาะไตหวันและท่ัวโลกอิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศัย 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..กุงมังกรซีฟู�ด 
  หลังอาหาร นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ที่ต้ังอยูบริเวณไหลเขาใน

เมืองจีหลง จ่ิวเฟم�นเปนแหลงเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงต้ังแตสมัยโบราณปจจุบันเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง เพราะนอกจากจะเปนถนนคนเดินเกาแกท่ีมี
ช่ือเสียง ที่สุดในไตหวันแลว นักทองเที่ยวจะเพลิดเพลิน บรรยากาศแบบด้ังเดิม



 

 

ของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมววิทิวทัศน 
รวมทั้งเลือกชิมและซื้อเปนของขวัญของฝาก   
จากน้ัน นําทานเดินทางสู น้ําตกสือเฟم�น น้ําตกขนาดใหญดวยความสูง 20 เมตร 
ไฮไลทเดนของเมืองท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากมคีวามสวยงามจนไดรับการ
ขนานนามวา ไนแองการาแหงไตหวัน ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคํา
อธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบรกิาร เปนอีกหน่ึงสถานีที่ผูคนนิยมปลอยโคมลอย
กระดาษกัน ใหทุกทานไดปลอยโคมฟร!ี!! (4 ทาน /1 โคม) ลักษณะเดนของซือ
เฟم�นคือมีเสนทางรถไฟที่ต้ังคูขนานไปกับถนนโบราณซือเฟم�น ใหความรูสึกคลายกับ
ตลอดรมหุบของบานเรา ทั้งยังมคีวามสําคัญทางดานประวติัศาสตรและวัฒนธรรม
ในอดีตของไตหวันเปนอยางมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปดวยรานคา, รานอาหาร
พ้ืนเมือง, รานขายของที่ระลึกและอ่ืนๆ ที่นาสนใจมาก 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร เมนู..อาหารจีนพ้ืนเมือง 

จากน้ันนําทานเขาโรงแรม : YIDEAR  HOTEL 4* หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา  วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563       
           พิพิธภัณฑกูกง  - กระเชาเมาคง - ตลาดปลาไทเป - วดัหลงซาน - ซีเหมินติง     

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  หลังอาหาร นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกูกง มีคนกลาววาเปลือกของกูกงอยู

ปกกิง่แตหัวใจอยูไตหวนัเพราะพิพิธภัณฑแหงน้ีไดรวบรวมของลํ้าคาในพระราชวัง
กูกงของปกกิง่ไวท้ังหมดซึ่งประเมินคามิไดและเปนพิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดงของ
ลํ้าคาเปนอันดับ 3 ของโลกอีกดวยพิพิธภัณฑสถานแหงน้ีมีประวติัยาวนานกวา 
5,000 ป ชมของลํ้าคาหายาก เชน หยกผักกาดขาว หยกหมูสามช้ัน งาชาง
แกะสลัก ฯลฯ 

 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทาน น่ังกระเชาเมาคง ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และทิวทัศน
เมืองไทเปในมุมมองทีแ่ตกตางจากบนภูเขาที่เขียวขจี และยังเปนแหลงเพาะปลูก
ชาท่ีมีช่ือเสียงของไตหวันอีกดวย ตอดวย นําทานเดินทางสู ตลาดปลาไทเป ซึ่ง
ภายในตลาดปลาแบงเปนโซนอาหารทะเลสดๆ และแบบพรอมรับประทาน เชน ซู
ชิ ปลาดิบ เทปนยาก ิ ขาวปم�น ตางๆ ซึ่งเปนอาหารสดๆและราคาไมแพง ใหทาน
ไดลิ้มลอง   

เท่ียง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ..เส่ียวหลงเปา 
จากน้ันนําทานชม วัดหลงซานซื่อ วัดที่เกาแกท่ีสุดในไตหวัน ซึ่งข้ึนช่ือวาสวยงาม
ท่ีสุดในไตหวันดวยเชนกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารดานหนา วิหารกลางซึ่ง
เปนวิหารหลักและวิหารท่ีอยู ทางดานหลัง ภายในวัดมรีายละเอียดของงานฝมือที่
งดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเปนมังกรพันรอบเสาดูสวยงาม
เสมือนจริง สวนดานบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปم�นยิบยอยที่แสดงถึงฝมือของชาง 
โดยในแตละวันจะมีผูคนมากมายทั้งนักทองเท่ียว 

  จากน้ัน นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง  
ซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควรในกรงุเทพฯแหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของเหลา
วัยรุนไตหวัน มรีานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เส้ือผา รองเทากีฬา
ยี่หอดัง เชน ONISUKA TIGER, NEW 
BALANCE, NIKE, ADDIDAS, PUMA  ซึ่ง
ราคาถูกกวาประเทศไทย อิสระใหทานไดชอป
ปم�งสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟช่ันเทรน
ใหมๆมากมายตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกใน
การชอปปم�งมีอาหารหลากหลายใหทานไดเลือกชิม 

จากน้ันนําทานเขาโรงแรม : YIDEAR  HOTEL 4* หรือเทียบเทา 
 

วันที่หก  วันศุกร ที่ 3 มกราคม 2563      ตึกไทเป 101(รวมบัตรข้ึนตึก)  สนามบินเถา
หยวน - กรงุเทพฯ 

เชา   บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

หลังอาหาร นําทานเดินทางไปยัง ตึกไทเป 101 ตึกระฟ�า มี
ความสูงถงึ 508 เมตร สรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมช้ันเยี่ยม
สามารถทนทานตอการส่ันสะเทือนของแผนดินไหว และการ
ป�องกันวินาศกรรมทางอากาศ และนําทานขึ้นลฟิทที่เร็ว
ท่ีสุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 1,010 เมตร ใหทาน
ไดชมวิวโดยรอบในมุมสูงอีกดวย  **รวมบัตรข้ึนตึกไทเป 
101**  

  จากน้ันนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 
13.55 น. เหินฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินที่ TG 

633 
16.50 น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 
อัตราคาบรกิาร 

อัตราคาบริการ ผูใหญ 
ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11  
(เสริมเตียง) 

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11  
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

29 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค. 2563 38,900 38,900 37,900 7,900 
 
ราคาน้ี รวมภาษีนํ้ามนัและประกันวินาศภัยของสายการบินแลว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้น
หลังจาก 
วันที่  8 สิงหาคม  2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเกบ็ตามจริง** 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม  

 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
 คาที่พักโรงแรมตามท่ีระบุ คนื ( พักหองละ 2 - 3 ทาน ) 
 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง 
 คาภาษีสนามบินของท้ังสองประเทศ 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท * ท้ังน้ียอมอยู

ในขอจํากัด 



 

 

 ท่ีมีการตกลงไวกบับริษัทประกันชีวิต *(สําหรบัผูสูงอาย ุ70 ป ข้ึนไป วงเงินประกัน ทาน
ละ 500,000 บาท  

คารักษาอยู ในขอจํากดัการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ) 
**กรณีตองการประกันท่ีมีความคุมครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซือ้เพ่ิมเติมไดคะ** 

 น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
 คาระวางกระเป�าเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ 30  กก. รวม 2 ช้ิน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %   

 
อัตราคาบรกิารไมรวม 

 คาทําพาสปอรต   
 คาใชจายสวนตัว คามนิิบาร  คาซักรีด ตางๆ 
 คาทิปไกดทองถิ่น + พนักงานขับรถรวม 6 วนั 1,500 NTD ตอทาน 
 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 

หมายเหตุ     
บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวร
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ 
ไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะ
เหมาจาย 
**กรณีลูกคาไมลงรานชอป ตามโปรแกรมท่ีระบุไว เกบ็เงินเพิ่ม 500 บาท/ราน/ทาน ทุกกรณี** 
 
การยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วนัขึ้นไป  คืนเงินท้ังหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วัน   เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 
5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือคามดัจํา

ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 
***หมายเหตุ..ไมนับรวมเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ*** 



 

 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
การชําระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวนัจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือ ท้ังหมด
ขอรับกอนเดินทาง 20  วัน 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและ

อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะ
ไมรับผดิชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองท่ี
น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบรษิัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา 

 
เอกสารที่ใช  สําหรับทองเที่ยว 

สําเนาหนังสือเดินทาง สงพรอมใบจองทัวร 
หนังสือเดินทาง (ตองมอีายุใชไดไมต่ํากวา 6 เดือน) 

หมายเหตุ..โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
******************************************************** 

 


