
 

 

รหัสทัวร JWL1903849 
ทัวรไตหวัน PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 
4 วัน 3 คืน (VZ) 
ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุรยิันจันทรา 
เที่ยวหมูบานสายรุง ถายรูปชิคๆคูลๆ 
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู  พักหรู 4ดาว !! 
น่ังรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน 
แถมฟรี!!! กระเป�าชอปปم�งสุดเกพับเก็บไดจุของไดเยอะ 

 



 

 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ลองทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจ๋ัง- 
  วัดเหวินหวู-เหวินฮวาไนทมารเก็ต-เจียอี ้โรงแรม  

07.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ
เคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก ***อาจมีการเปลี่ยนแปลงเคาเตอรสายการบินเสมอ 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ในวันเดินทางอีกครั้ง*** 

09.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ 
VZ560 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)  

 
 
13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไทจง ประเทศไตหวัน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 

ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  

บาย บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเคก)  
นําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON 
LAKE ไดรับการขนานนามวาเปน "สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน" และเปนที่ๆคน
ไตหวันนิยมมาฮันนีมูนกันดวย ซึ่งเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง และเปนที่
นิยมในหมูนักทองเท่ียว อีกแหงของชาวไตหวัน โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแหงน้ี
มีจุดทองเที่ยวท่ีสําคัญมากมาย ก็คือ  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งเปนวัดเกาแกมาก ซึ่งสรางมาเพื่อเปนเกียรติ ใหพระถังซัม
จั๋ง ที่บุกป�าฝ�าดงจากจีนไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปฎกกลับมา วิวภายในวัดมี
ความสวยงาม สงบ เหมาะแกการนั่งชมวิวทั้งทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาด
ไมไดเมื่อใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่นคือ ไขตมใบชา ไขตมนํ้าซุป
ใบชาใสเห็ดหอมและสมุนไพรจีนหอมกรุน รสชาติของไขตมนั้นกลมกลอมพอดีไม
ตองเติมซอสใหเสียรสชาติ รับรองวาอรอยจนหยุดไมอยูเลยทีเดียว ถือไดวาไมวา
ใครก็ตองลิ้มลอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนั้นนําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู เปนวัด
ศักดิ์สิทธิ์อีกแหงของไตหวัน ซึ่งภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ
เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย เปนที่นับถือของชาว
จีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลาน
เหรียญไตหวันนําทานสู เหวินฮวาไนทมารเก็ท ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับการช
อปปم�งชวิๆ ที่เปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดของไตหวันและราคาก็ถูกกวาในไทเป มี
ของขายมากมายใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยางจุใจ  

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่   Oriental luxury hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่2 รานชา-อุทยานแหงชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ�งเจ้ียไนทมารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
 นําทาน แวะชิมชาอูหลง ชาทองถิ่นของไตหวัน เหมาะแกการซื้อเปนของฝากคนที่

ทานรักจากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาหลีซาน อีกหนึ ่งสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยูที่เมืองเจียอ้ี (Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตหวัน กิจกรรม
หลักของ การมาเยือนท่ีน่ีคือ การเดินป�าศึกษาเสนทางธรรมชาติ และน่ังรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทิตยขึ้น ซึ่งเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน 
ในฤดูใบไมผล ิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด และจะบาน
ในชวงเดือน 3 และเดือน 4 เทานั ้น นําทานเดินชมดื ่มดํ ่ากับธรรมชาติของป�า
ศักดิ์สิทธิ์อาลีซัน  โดยตลอดสองเสนทาง ทานจะไดสัมผัสกับตนสนสูงชัน, ซากตนไม
โบราณรูปรางตางๆ  และตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปนอุทยานที่ยังมีความสมบูรณอยูมาก 



 

 

ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นองซึ่งเปนทะเลสาบที่มีความสวยงามอยางมาก 
เปนทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยูที่ทะเลสาบแหงน้ี พรอมทั้งใหทาน
ไดชม สวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ มีความสวยงามที่แตกตางกันไป 
ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป  พรอมทั้งใหทานไดชม สวนสนพันป ซึ่งมีสน
หลากหลายนานาพันธุ มีความสวยงามที่แตกตางกันไป ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุ
มากกวารอยป 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ไดเวลาของการชอปปم�งที่ นําทานแวะซื้อของฝาก ที่ รานขนมพายสับปะรด ซึ่ง
เปนขนมชื่อดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทั่วโลก อิสระใหทุก
ทานไดลองทานและเลือกซื้อขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายให
ทานไดเลือก ไมวาจะเปน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปนตน จากนั้นนําทุก
ทานเดินทางตอไปที่ ฟ�งเจี๋ยไนทมารเก็ท ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�ง
ชิวๆ ที่เปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดของไตหวันและราคาก็ถูกกวาในไทเป มีของ
ขายมากมายใหทุกทานไดชอปป งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื�م ้อผา รองเทา 
กระเป�า เครื่องสําอางค อีกทั้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street 
Food มากมายที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ้มรสของความอรอยและที่
สําคัญและพิเศษสุดๆ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ!! สุกี้ชาบู 
พักที่   The Galerie hotel  หรือเทียบเทา 
 
 

 



 

 

วันที่3 ไทเป-ศูนยสรอยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจ่ิวเฟم�น -
ศูนยเคร่ืองสําอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
  นําทุกทานเดินทางสูเมืองไทเป  พาทานแวะชม ศนูยสรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) 

ที่เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติใน
การป�องกนัรังส ีชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยก
ไตหวัน และปะการงัแดง เครื่องประดบัลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา 

พาทานแวะชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค  เปนหน่ึงสัญญลักษณของประเทศไตหวัน 
และสถานที่ทองเที่ยวหลักที่ตองมาของเมืองไทเป เพื่อเปนการรําลึกและเทิดทูน
อดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เปนอาคารสีขาวทั้ง 4 ดานมีหลังคาทรง 8 เลี่ยมสี
นํ้าเงินแบบสถาปตยกรรมแบบจีน ตั้งเดนเปนสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ
(Freedom Square) มีบันไดดานหนา 89 ขั้นเทากับอายุของทานประธานาธิบดี 
โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสัมฤทธิ์ของทานในทานั่งขนาดใหญที่มีใบหนายิ้ม
แยมตางจากรูปปم�น  ของทานในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายตลอดเวลา 
และที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของทานอยู 
3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตรจากน้ันพาทุกทานถายรูปคูกับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตึกไทเป 101  เปนหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เปนตึกที่สูงที่สุดใน
ไตหวัน และสูงเปนอันดับ 2 ของโลก(ป 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 
508 เมตร เปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆที่ ศูนยเครื่องสําอางนาํ
ทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen) เมืองดังยอดฮิตของนักทองเที่ยว
ที่หามพลาด เพราะนอกจากเสนหที่มีความรูสึกคลายเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ�น ที่นี่ยัง
ถูกประดับประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเปนเอกลักษณไมเหมือนเมืองไหน
ในไตหวันมาเยือนไทเป ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให
ทานชอปปم�งสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟชั่นเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย
ที่ ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย  

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่   Green world Songshan    หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

 
 

วันที่ 4 ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมูบานสายรุง -กรุงเทพ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม   

ในวันน้ีจะนําทานสูวัดหลงซาน(Lungshan Temple) เปนหน่ึงในวัดที่เกาแกและ
มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป เพ่ือเปนสถานที่สักการะบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีน
แตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตล
ไตหวัน ทําใหที่นี่เปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเปจากนั้นนํา
ทุกทานเยี่ยมชม หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบานของเหลาทหารพรรคกกมินตั๋ง
หลังจากที่อพยพมายังไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได
เก็บรักษาอนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาชีวิตความเปนอยูในอดีต
ของบรรดาทหารกกมินตั๋ง บานแตละหลังจะถูกแตงแตมดวยสีสันตระการตาเหมาะ
แกการถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพื้นถนนทางเดินก็ถูกแตงแตมสีสันและตัวการตูน
ไปทั่วทั ้งหมู บาน จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบิน ไทจง เพื ่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  
(อิสระอาหารกลางวัน) 

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองไทจง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet 
Jet Air  เท่ียวบินที ่VZ561 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)  

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากลูกคาทานใดไมเขารานสนิคาพืน้เมือง หรือ รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไม
วาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม 300 NTD ตอ ราน ตอ ทาน โดยไกด

ทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง  
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ 

10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์น

การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

31 ต.ค.-03 พ.ย. 62 15999 15999 4500 
01 – 04 พ.ย. 62 15999 15999 4500 
02– 05 พ.ย. 62 14999 14999 4500 
07– 10 พ.ย. 62 15999 15999 4500 
08– 11 พ.ย. 62 15999 15999 4500 
09 – 12 พ.ย. 62 13999 13999 4500 
14 – 17 พ.ย. 62 15999 15999 4500 
15 – 18 พ.ย. 62 15999 15999 4500 
16 – 19 พ.ย. 62 14999 14999 4500 
21 – 24 พ.ย. 62 15999 15999 4500 
22 – 25 พ.ย. 62 15999 15999 4500 
23  – 26 พ.ย. 62 14999 14999 4500 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62  15999  15999 4500 
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 15999 15999 4500 
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 14999 14999 4500 

04 – 07 ธ.ค. 62 17999 17999 4500 
05 – 08 ธ.ค. 62 18999 18999 4500 
06 – 09 ธ.ค. 62 17999 17999 4500 
07 – 10 ธ.ค. 62  18999 18999 4500 
08 – 11 ธ.ค. 62 17999 17999 4500 
12 – 15 ธ.ค. 62 17999 17999 4500 
13 – 16 ธ.ค. 62 17999 17999 4500 
14 – 17 ธ.ค. 62 16999 16999 4500 
19 – 22 ธ.ค. 62 17999 17999 4500 
20 – 23 ธ.ค. 62 17999 17999 4500 
21 - 24 ธ.ค. 62 16999 16999 4500 



 

 

26 – 29 ธ.ค. 62 18999 18999 4500 
27 – 30 ธ.ค. 62 20999 20999 4500 
28 – 31 ธ.ค. 62 21999 21999 4500 
ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 

5,000 บาท 

 
 
 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  

(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 
 

ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 

 
 เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคัญ! 
 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 

 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หาก
ไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจาก
ตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ขึ ้น หรืออาจทําใหกรุ ปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ
อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของ
ราคาทัวร  
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
 
 
  
 



 

 

 
  อัตราคาบรกิารรวม 
 

 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบ ุEconomy Class คาภาษีสนามบนิ คาภาษีน้ํามัน  

(ยกเวนหากม ี การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทาน
ภายหลัง) และเนื่องจากเปนตั๋ว  กรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้เปนไป
ตามเงื่อนของสายการบิน 

 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบหุรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  
 
 
 
 
 



 

 

 
  อัตราคาบรกิารไมรวม 
 

 
  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม  

คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
   คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา 
  คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
   คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
     คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,200 NTD/ทริป  

(ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 
  เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองที่น่ังและชําระมดัจํา จํานวน 8,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิใ์น
การเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ จะ
ถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30 วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 



 

 

- จํานวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทาน
ตองการ 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเร ียกเก็บคาใช จ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูทีม่ี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวร
ไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
ไมมีสิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกอง
การตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที ่ทําธุรกิจเพื่อการ
ทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และ
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 
หนากระดาษ 
- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะ



 

 

สละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  

    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

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

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่องจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก



 

 

เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทาง และอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  
 


