
 

 

รหัสทัวร BID1903346 
ทัวรไตหวัน มหศัจรรย....อาลีซาน บินคุม เที่ยวคุม ราคาคุม  
4 วัน 3 คืน (VZ) 
• ไถจง • ลองเรือสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู • ตลาดกลางคืน เจียอ้ี • ชิมชาอูหลง • อาลีซาน  
• นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • มิฮายาราไอศกรีม • ฟ�งเจี ๋ยไนทมาเก็ต • รานพายสับปะรด  
• ไทเป • อน ุสรณ สถานเจ ียงไคเช ็ค • ร  านสร อยส ุขภาพ • ถ ายร ูปต ึกไทเป 101 
• ซีเหมินติง • หมูบานสายรุง 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • ลองเรือสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู  

•  ตลาดกลางคืน เจียอี้  ไ(-/กลางวัน/เย็น) 
06.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออก  ประตู 3 เคาทเตอร E 
สายการบินเวียดเจทแอรเวย 

VIETJET AIRWAY โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
09.00น. ออกเดินทางสู เมืองไถจง ประเทศไตหวัน โดยเที่ยวบิน VZ560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เที่ยง ไบริการอาหารเที่ยง อิ่มอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA 

เคร่ืองดื่มขึ้นช่ือของไตหวัน 
จากน้ัน นําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON 

LAKE แหลงน้ําจืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ที่มาของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระอาทิตย และ ทิศตะวันตก



 

 

ของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสราง
เขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 
เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและน้ําใน
ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรบัการดูแลเร่ืองความสะอาดและ
มลพิศอยางเครงครัด 

 
 

 

 

 



 

 

นําทาน สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบน
เนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อ
ของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไป
อัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพู
ทวีปเดิมอัฐิของทานทางการประเทศ
ญี่ปุ �นเปนผู เก็บดูแลรักษาไว และได
แบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบัน
อัฐิของทานไดเก็บรักษาไวที่น่ี 

นําทาน สักการะเทพเจากวนอู ณ วัด
เหวินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหงนี้เปน
วัดใหมที่ทางการญี่ปุ�นสรางขึ้นหลังจาก
ทําการสรางเขื ่อนทําใหวัดเกา 2 วัด 
จมอยูไตเขื่อน การออกแบบของวัดเห
วินหวูโครงสรางคลายกับพระราชวังกู
กง  ของประเทศจ ีน ภายในวิหาร
ประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และคุณธรรม การขอพรจาก
องคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเปน
การสักการะองคเทพเจากวนอู 

เย็น ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 
จากน้ัน นําทานเดินทางตอสู เมืองเจียอี้ (ใชเวลาเดินทาง 1.30 นาที)  

ชอปปم�งตลาดกลางคืนเมืองเจียอี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆมากมาย  
ที่พัก SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

(เมืองเจียอี้) 

 

 

 



 

 

วันที่สอง ชิมชาอูหลง • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • มิฮายาราไอศกรีม  
• ไถจง • ฟ�งเจ๋ียไนทมาเก็ต  ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิต

การชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชา
อยางถูกวิธีและไดรับประโยชนจากการ
ดื่มชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจาก
เมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอูหลงที่
ขึ้นชื่อของไตหวันไปเปนของฝากและดื่ม
ทานเอง 

จากน้ัน เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง
ที่สุดในเกาะไตหวัน นําทานเดินชมอุทยาน ตามเสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวย
ป�าสนอายุหลายรอยป ไปจนถึงอายุ 2,500 ปและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบ
พันป จากน้ัน สักการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลีซาน  

จากน้ัน  นําทานนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมคารถไฟแลว) ผานเสนทางป�าสน ให
ทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ ชมตนไมและ
ดอกไมตามฤดูกาล 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 

 



 

 

นําทาน เดินทางกลับเมืองไถจง (ใชเวลาเดินทาง 3.30 นาที)  
เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮารา)  
★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1SCOOP★★สุดยอดรานของหวาน
เมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารชื่อดัง
ของเมืองไทจง เดิมทีรานนี้เปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหาร
และขายของฝาก แตยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตง
แนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทําใหราน Miyahara ดึงดูดลูกคา
อยางไมขาดสาย 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
คํ่า ไอิสระอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจ๋ียไนทมาเก็ต นํ้า 

นําทานเดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน ฟ�งเจ๋ียไนทมาเก็ต ถนน
คนเดินของเมืองไถจง สถานที่แหงนี้ติดกับหมายลัยฟ�งเจี๋ยทําใหมีนักศึกษาของ
มหาลัยมาเดินเปนจํานวนมาก มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรร
จําหนายรองเทาผาใบ สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทาน
เลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯหมาลาหรือ
ซุปน้ําใส 

ที่พัก KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว (เมืองไถจง) 
 

 



 

 

วันที่สาม รานพายสับปะรด • ไทเป • อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค • รานสรอยสุขภาพ  
• ถายรูปตึกไทเป 101 • ซีเหมินติง  ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองไทเป โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง ระหวางทาง 

นําทานแวะชม รานขนมพายสับปะรด รานน้ีเปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจาก
การทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก 
ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผน ขาวตังสาหราย ฯลฯ 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

      

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 อนุสรณสถานแหงนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�น
สําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปลี่ยนเวรทุกๆช่ัวโมง 

จากน้ัน นําทานแวะชมของที ่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE) ซึ ่งทําเปน
เครื่องประดับทั้งสรอยคอและสรอยขอมือซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมี
คุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลใน
ระบบตางๆของรางกายสามารถชวยป�องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซ
เมอร ลดระยะเวลาฟ นตัวหลังเจ็บป�วยใหสั�م ้นลงและภายในศูนยแหงนี ้ยังมี



 

 

ผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน 
ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเปนตน ซึ่งเปนของประดับบานชาว
ไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

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 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และ
ร  า น อ า ห า ร ชั ้ น น ํ า เ ช  น  DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA .  ROLEX , 
PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

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

สยามสแควรแหงไทเปเปนยานชอปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยังเปน
แหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานนี้เปนถนนคนเดินโดยแบงโซน
เปนสีตางๆ เชน แดง เขียว นํ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมาย



 

 

เลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบรานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่ง
ราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE 
, ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายากและราคาถูกมากๆ  

ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  
(เมืองเถาหยวน)  

 
วันที่สี่ ไถจง • หมูบานสายรุง • สนามบินไถจง      

 ไ(เชา/-/-) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

       

เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่
ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปน
ลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของ
บุคคลทั่วไปทําใหมีชื่อเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด 

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

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

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 
16 ต.ค.62 19 ต.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 
07 พ.ย.62 10 พ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
10 พ.ย.62 13 พ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
14 พ.ย.62 17 พ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 
17 พ.ย.62 20 พ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
20 พ.ย.62 23 พ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
21 พ.ย.62 24 พ.ย.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 
22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
27 พ.ย.62 30 พ.ย.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 
28 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
02 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
03 ธ.ค.62 06 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
04 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 
06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 30+1 15,900 15,500 14,900 4,000 
09 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
10 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 
12 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 
19 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 
23 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 30+1 15,900 15,500 14,900 4,000 
25 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 30+1 15,900 15,500 14,900 4,000 
26 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 30+1 16,900 16,500 15,900 4,000 
27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 30+1 15,900 15,500 14,900 4,000 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่

นั่งได โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคู

หรือตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและ
ชําระเงินกอนการเดินทางเทานั้น 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
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 1,200 NT/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ ้าใจของทุกทานคะ(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
เสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน 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(เลมนํา้เงิน)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 ) 

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

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย 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 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง* 


