
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง  
23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 
 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  
                       วัดพระถังซ าจ๋ัง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี ้      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL398  

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
เช้า บริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวัน 

น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 
น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ นสร้างขึ้นหลงัจากท าการ

สร้างเขื่อนท าให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การ
ออกแบบของวัด เห วินห วู่โครงส ร้า งคล้ า ยกับ
พระราชวังกู้ก ง  ของประ เทศ จีน  ภายใน วิหาร
ประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซ้ือสัตย์ 
และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เห
วินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็น
การสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

สักการะ อั ฐิของพระถังซ าจ๋ัง  ณ วัดพระถังซ า จ๋ังหรือ วัด
เสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ช่ือของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอญัเชิญ



 

พระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่ง
มอบให้กบัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวท้ี่น่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน ้าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ

ไตห้วนั ที่มาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 
ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกกัเก็บน ้ าท า
ให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดับน ้ าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและ
มลพิศอยา่งเคร่งครัด 

จากนั้น  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี ้
ค ่ำ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูสเต๊กจำนร้อน 

ให้ท่ำนได้เลอืกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลำ และ บุปเฟ่ต์สลัดบำร์ สำมำรถแจ้งกับหัวหน้ำทวัร์ในวนัเดินทำงได้เลยค่ะ 
 
 
 



 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเจียอี)้ พัก 1 คืน 
วันที่สาม เจียอี ้● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต 
                                                                                                                                                    (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียงที่สุดในเกาะไตห้วนั น าท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2 ,500 ปีและชมสวน
ซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้นน าท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น 
น าท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 
จากนั้น น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์

จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงที่ขึ้นช่ือของไตห้วนัไปเป็น
ของฝากและด่ืมทานเอง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง 

น าท่านเดินช็อปป้ิงตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจ๋ียไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่
แห่งน้ีติดกบัหมายลยัฟ่งเจ๋ียท าให้มีนกัศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจ านวนมาก มีส้ินคา้หลากหลายมากมากให้
ท่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลกัและอาหารทานเล่น เช่น ไก่
ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ณ ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเก็ต 
ที่พัก King bridge hotel หรือเทียบเท่า (เมืองไถจง) 
วันที่ส่ี ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน 

เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปป้ิงซีเหมินติง   (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลต
ไส้เกาลดั หมูแผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวนัลักษณะเป็น
แหลมย่ืนลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึง
เกิดจากการกดัเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หิน
รูปมงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิกน ้าทะเลสีครามสวยงามแปลก
ตา 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ดสไตล์จีน 
จากนั้น น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน
ตวัหลงัเจ็บป่วยให้ส้ันลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจาก
ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึง
เป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang 

Kai Shek Memorial Hall)  อนุสรณ์ร าลึกถึ ง
ท่านอดีตประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวตัิ  
ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองห้องท างานของทา่น 
เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือนประเทศ
ไตห้วนัเมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮ
ไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม 
การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่โมง 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึน้ตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูง
ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2 ,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู ้น าการออกแบบพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ 
และร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 
 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นยา่นช็อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเที่ยวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ี
เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลย
และท าสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะน าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % 
ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูก
มากๆ  

ค ่า อสิระอาหารค ่า ณ ซีเหมินติง 
ที่พัก Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทียบเท่า (เมืองเถาหยวน) 
วันที่ห้า ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง       (เช้า/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 



 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

27 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

10 ม.ค.63 14 ม.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

24 ม.ค.63 28 ม.ค.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

31 ม.ค.63 04 ก.พ.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

07 ก.พ.63 11 ก.พ.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

08 ก.พ.63 12 ก.พ.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

14 ก.พ.63 18 ก.พ.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

21 ก.พ.63 25 ก.พ.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

24 ก.พ.63 28 ก.พ.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

28 ก.พ.63 03 มี.ค.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

02 มี.ค.63 06 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

06 มี.ค.63 10 มี.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

09 มี.ค.63  13 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

13 มี.ค.63 17 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

16 มี.ค.63 20 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

20 มี.ค.63 24 มี.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

23 มี.ค.63 27 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

27 มี.ค.63 31 มี.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 



 

30 มี.ค.63 03 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

03 เม.ย.63 07 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

04 เม.ย.63 08 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

05 เม.ย.63 09 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

06 เม.ย.63 10 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

12 เม.ย.63 16 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

13 เม.ย.63 17 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

14 เม.ย.63 18 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

17 เม.ย.63 21 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

20 เม.ย.63 24 เม.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

24 เม.ย.63 28 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

27 เม.ย.63 01 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

01 พ.ค.63 05 พ.ค.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

11 พ.ค.63 15 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

15 พ.ค.63 19 พ.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

18 พ.ค.63 22 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

22 พ.ค.63 26 พ.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

25 พ.ค.63 29 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

29 พ.ค.63 02 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

01 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

08 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

12 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

15 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

19 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 



 

22 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

26 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัวไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

ก าหนด 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ

ช าระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศ
ไต้หวัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 



 

**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทวัร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามทีส่ถานฑูติก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงินคะ 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า15 วัน 
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
6.กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายในประเทศเช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทัวร์เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 
8.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 



 

➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 

➢ กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทกุคร้ัง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


