
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมือง�(-/-/-) 
 
��.�� น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมือง อาคาร � ผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น � ประตู � 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิTHAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
 

วนัที,สอง สนามบนิดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค - ตกึไทเป 101–(ไม่รวมบตัร
ขึ;นชั;น<=)– 
วดัหลงซาน -ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium –ซีเหมินตงิ�(เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 
��.�� น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL)เที�ยวบินที�SL 398 (ไม่มีบริการ

อาหารบนเครื,อง) 
�<.��น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย � ช ั �วโมง) 
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ อิ,มอร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื,องดื,มขึ;นชื,อของไตห้วนั 
จากนั;น นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ราํลกึถึงท่าน

อดตีประธานาธบิดไีตห้วนั รวบรวม ประวตั ิ ของใชส้าํคญั รถ และ จาํลองหอ้งทาํงานของท่าน เจยีง 
ไค เช็ค ซึ�งภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รชักาลที� < ของไทย คร ั�งเสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเมื�อวนัที� = มถินุายน พ.ศ. ?,=AB และไฮไลทอ์ีก
อย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี� คือ การชม การเปลี�ยนเวรยามของทหารรกัษาการรูปปั�นสาํริด ท่าน
เจยีงไคเชค็ ซึ�งจะเปลี�ยนเวรทกุๆช ั �วโมง 
 
 
 
 
 
 



 

 
เที,ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสี,ยวหลงเปา รสเลศิ 
จากนั;น นาํท่านชมตึกไทเป ^�^(ไม่รวมบตัรขึ;นชั;น<=)ตกึระฟ้าสูงที�สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที�สูงที�สุด

ในโลกในปี พ.ศ. ?,=F� – พ.ศ. ?,==� ตึก ไทเป �A� ไดร้บัรางวลั “ผูน้าํการออกแบบพลงังานและ
สิ�งแวดลอ้ม” ตึก ไทเป �A� มจีาํนวนช ั�นท ั�งหมด �A� ช ั�น และ ช ั�นใตด้ินอีก = ช ั�น ช ั�น �-= จะเป็น 
หา้งสรรพสินคา้ และรา้นอาหารช ั�นนําเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , 
PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยงัมีลิฟตท์ี�เร็วที�สุดในโลก โดยกินเนสส์
เวลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ที�ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาท ีใชข้ึ�นจากช ั�น = 
ไปยงั ช ั�น mm โดยใชเ้วลาเพยีง �� วนิาท ีเพื�อไปชมววิ ณ ช ั�น m< 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั;น เดินทางสู่วดัหลงซาน(Lungshan Temple)เป็นหนึ�งในวดั
ที�เก่าแก่และมีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งของเมืองไทเป 
ตั�งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 รอ้ยปีแลว้ 
สรา้งขึ�นโดยคนจีนชาวฝูเจี pยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื�อเป็ส
ถานที�สกัการะบูชาสิ�งศกัสิทธิsตามความเชื�อของชาวจีน มี
รูปแบบทางดา้นสถาปตัยกรรมคลา้ยกบัวดัพทุธของจีนแต่มี
ลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ทาํใหท้ี�นี�เป็นอีก
หนึ�งแหล่งท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวดัหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia 
Longshan)แต่เดิมสรา้งขึ�นเพื�อสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ื�นๆตามความ
เชื�อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องคท์ี�ดา้นในโดยมาจากท ั�งศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื uอ เช่น เจา้แม่
ทบัทมิ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้กวนอู เรื�องความซื�อสตัยแ์ละหนา้ที�การงาน และเทพเย่ว ์
เหลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจนัทรา ที�เชื�อกนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 

จากนั;น นาํท่านแวะชมของที�ระลกึ ผลิตภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE)ซึ�งทาํเป็นเครื�องประดบัท ั�งสรอ้ยคอ
และสรอ้ยขอ้มอืซึ�งมกีารฝงัแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคสป์รบัความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั 



 

อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟื� นตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้ ั�นลงและภายในศูนยแ์ห่งนี�ยงัมผีลติภณัฑ์
เครื�องประดบัจากปะการงัสแีดงอญัมณีล ํ�าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ท ั�งจี�ประดบั แหวน ต่างๆ ท ั�ง
ยงัมปีะการงัแดงเป็นตน้ ซึ�งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ�งเป็นสิ�งแสดงถงึบารมใีนการปกครอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

คํ ,า  นาํท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อสิระอาหารคํ ,าตามอธัยาศยั) หรือ

ที�คนไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านชอ้ปปิ� ง

ของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปปิ� งของ

นกัท่องเที�ยวดว้ยเช่นกนั ในย่านนี� เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซน

เป็นสต่ีางๆ เช่น แดง เขยีว นํ�าเงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและทาํสไีวอ้ย่าง

เป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะนาํสาํหรบันกัท่องเที�ยวชาวไทย ซึ�งราคาถูกกว่าไทยประมาณ �A % ไดแ้ก่ 

ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ�งรวมสินคา้รุ่นหายาก

และราคาถกูมากๆ  

คํ ,า �อสิระอาหารมื;อเยน็ ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 
ที,พกั  EHOME HOTEL TAOYUAN หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 
วนัที,สาม รา้นพายสปัปะรด - อทุยานเยห๋ลิ,ว - หมู่บา้นโบราณจิ,วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที,ทางรถไฟ

สายเกา่ผิงซี–ซือหลนิไนทม์าเกท็�(เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 
 
เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที,พกั 

นาํท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรดรา้นนี� เป็นรา้นซึ�งไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเที�ยวแห่ง
ประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษสีินคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผือก 
ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

จากนั;น นําท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ,ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนั
ลกัษณะเป็นแหลมยื�นลงไปในทะเล เกิดขึ�นจากการเคลื�อนที�ของแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหิน
แปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ�งเกดิจากการกดัเซาะของนํ�าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที� หนิรูปเศียรพระ
ราชินีอลธิซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิว
ของทะเลแปซฟิิกนํ�าทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 
 
 
 



 

 
เที,ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ดสไตลจ์นี 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ,วเฟิ, นJiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ�งใน

อดีตเคยเป็นแหล่งขดุทองชื�อดงัของไตห้วนั เมื�อกาลเวลาผ่านไปเหลอืเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิ�ง

ดงึดูดใจใหน้กัท่องเที�ยวมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆท ั�งรา้นนํ�าชา รา้นขายขนม และ ของที�ระลกึ ชมววิ

ทิวทศันข์องบา้นโบราณซึ�งประดบัดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเลก็ๆที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และ

นกัท่องเที�ยวจาํนวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู ่ เสน้ทางรถไฟสายเกา่สายผิงซี เสน้ทางสายรถไฟสายส ั�นๆ ที�ยงัคงความเป็นอดตีท ั�งในส่วนของ
อาคารบา้นเรอืนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตรขนาดรางรถไฟ
ค่อนขา้งแคบ เปิดใหบ้รกิารตั�งแต่ยุคที�ประเทศญี�ปุ่ นเขา้มาปกครองช่วงปี 1921 ในอดตีเคยเป็น
เสน้ทางขนส่งถ่านหนิจากการทาํเหมอืงแร่แต่ปจัจบุนัทางรฐับาลไตห้วนัไดม้กีารพฒันาจนกลายเป็น
เสน้ทางการท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีง ถงึแมว้่าจะเป็นเสน้ทางรถไฟสายเก่าที�มอีายุเกอืบ 100 ปีแต่สภาพ
ของรถไฟและเสน้ทางที�เปิดใหบ้รกิารยงัสมบูรณพ์รอ้มใชง้านเสมอ เสน้ทางสายผงิซเีริ�มเป็นที�นิยม
ตั�งแต่ปี 2011 เนื�องจากภาพยนตรร์กัโรแมนตกิชื�อดงัของไตห้วนั “You Are the Apple of My 
Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํฉากสาํคญัของหนงัสถานีซือเฟิ, นสถานียอดฮิตของเหลา่นกัท่องเที�ยว 
เป็นอกีหนึ�งสถานีที�ผูค้นนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) ลกัษณะเด่นของซอื
เฟิ� นคือมเีสน้ทางรถไฟที�ต ั�งคู่ขนานไปกบัถนนโบราณซอืเฟิ� นใหค้วามรูส้กึคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของ
บา้นเรา ท ั�งยงัมคีวามสาํคญัทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมในอดตีของไตห้วนัเป็นอย่างมาก 
ภายในตวัเมอืงเตม็ไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพื�นเมอืง, รา้นขายของที�ระลกึและอื�นๆ ที�น่าสนใจอกี
มากมาย 

 
 
 
 



 

 
 
 
นําท่านสู ่ ย่านถนนคนเดนิใหญ่ที�สุดในไทเป ซื,อหลนิ ไนทม์าเกต็(อสิระอาหาร

คํ ,าตามอธัยาศยั)ตลาดนดักลางคืนขนาดใหญ่เป็นที�นิยมในหมู่หนุ่ม
สาวชาวไตห้วนัที�จะออกมาเลอืกซื�อของกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารทาน
เล่น และอาหารคํ �า ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสยีบไมปิ้� งย่าง ท ั�งเนื�อหม ูไก่ 
ปลาหมึก เห็ด และผกั หรือจะชอบทานเตา้หูเ้หม็นทอดที�ไม่เหม็น
เหมอืนชื�อแถมมีรสชาตที�อร่อยถูกปาก ไก่ทอดเจา้ดงัHOT-STAR เกาลดัคั �ว นํ �าเตา้หูจ้ากถ ั �วนานา
ชนิดเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพยอดฮิตของชาวไตห้วนั ปลาท่องโก๋ทอดกรอบตวัใหญ่ๆ นํ�าแข็งไส
หนา้ต่างๆ และผลไมส้ดที�รสชาติแปลกและขนาดใหญ่ผดิหูผิดตาจากบา้นเรา พลาดไม่ไดก้บัแตงโม
ลูกขนาดมหมึาหวานกรอบเหมอืนเมลอ่นเสยีมากกว่า   

คํ ,า � อสิระอาหารมื;อเยน็ ตามอธัยาศยั ณ ซื,อหลนิไนทม์าเกต็ 
ที,พกั EHOME HOTEL TAOYUAN หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
  
วนัที,สี, ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ�(เชา้/-/-) 
 
�r.�� น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที,พกั 
�s.�� น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิเถาหยวน เพื�อเตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
^�.tt น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เที�ยวบนิที�SL 399 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื,อง) 
^u.�� น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

************************************************************************ 

อตัราค่าบรกิารและเงื,อนไขรายการท่องเที,ยว 

ตารางและวนัเดินทาง ไตห้วนั ไทเป อทุยานเยห๋ลิ,ว หมู่บา้นโบราณจิ,ว
เฟิ, น 

ปลอ่ยโคมผิงซี 4 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 
เริ,มเดินทาง กลบัจากเดินทางจาํนวน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดี,ยว 

01 พ.ย. r^ �u พ.ย. r^ 25 12,900 12,900 12,500 3,000 



 

�< พ.ย. r^ ^^ พ.ย. r^ 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

^t พ.ย. r^ ^< พ.ย. r^ 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

�� พ.ย. r^ �t พ.ย. r^ 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

�= พ.ย. r^ �� ธ.ค. r^ 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

�r ธ.ค. r^ �= ธ.ค. r^ 25 14,900 14,900 14,500 3,000 

^� ธ.ค. r^ ^r ธ.ค. r^ 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

�^ ธ.ค. r^ �u ธ.ค. r^ 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

�s ธ.ค. r^ �� ธ.ค. r^ 25 16,900 16,900 16,500 5,000 

�� ม.ค. r� �r ม.ค. r� 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

^� ม.ค. r� ^� ม.ค. r� 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

^s ม.ค. r� �� ม.ค. r� 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

�u ม.ค. r� �s ม.ค. r� 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

� ตั |วเครื,องบินไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี,ยนแปลงตั |วไม่สามารถระบุที,นั ,งได ้โดยทางสายการ
บนิจะเป็นผูก้าํหนด 

� ที,พกัโรงแรมตามรายการ � คืน (หอ้งพกัแบบ � ท่าน และ � ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือตอ้งการพกัเดี,ยว
ท่านสามารถชําระค่าบรกิารเพิ,มเตมิไดโ้ดยทาํการจองและชําระเงนิกอ่นการเดินทางเท่านั;น 

� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื;อหรอืเปลี,ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที,ตามรายการระบ ุ
� ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที,ท่องเที,ยวตามรายการระบ ุ
� ค่าไกดท์อ้งถิ,นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที,ยวตามรายการ 
� ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ^,���,��� บาท (เป็นไปเงื,อนไขตามกรมธรรม)์  
� ภาษีนํ; ามนัและภาษีต ั |วทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ,มหากสายการบนิปรบัขึ;นกอ่นวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ; าหนักกระเป๋าไม่เกนิ ��กก./ท่าน ไม่เกนิ � ใบ และ ถอืขึ;นเครื,องไดท่้านละ s กก./^ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ภาษีหกั ณ ที,จา่ย �%และภาษีมลูค่าเพิ,ม s% 



 

× ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย 

× ค่าวีซ่าเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัสําหรบัชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การทําวีซ่าเขา้
ประเทศไตห้วนั) 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื,องดื,มที,ส ั ,งเพิ,มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที,
ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที,ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที,กรมแรงงานทั;งที,
เมืองไทยและต่างประเทศซึ,งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

× ค่าทิปไกดท์อ้งถิ,น,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,200 บาท/ลูกทวัร ์^ ท่าน/ทริป(บงัคบัตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศค่ะ) 

× ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนินํ; าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ,นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป
ค่ะ) 

 
**ขณะนี; นักท่องเที,ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซ่ีาหากมีการเปลี,ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื,นวซ่ีาเขา้
ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ,มอกีท่านละ ^,s�� บาท หรอืมากกว่าตามที,สถานฑตูกิาํหนด 

(ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงื,อนไขตา่งๆ กอ่นทาํการจองและชําระเงนิ
คะ 

 
เงื,อนไขการสาํรองที,นั ,งและการยกเลกิทวัร ์

^.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ t,��� บาทสว่นที,เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่
นอ้ยกว่า^t วนั มิฉะนั;นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง �^ วนั) 
�.กรณียกเลกิ 
�.^ ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง �� วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั;งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,
วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื,อนไขใดๆทั;งสิ;น 
�.� ยกเลกิการเดินทาง ^t-�� วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์t�%และรบิเงนิมดัจาํท ั;งหมด 
�.� ยกเลกิภายใน ^u วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิค่าทวัรท์ ั;งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั;งสิ;น 
�. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ,งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื,อนการ
เดินทางของท่านไปยงั 



 

คณะต่อไปแต่ทั;งนี; ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที,ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื,อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี
เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง s วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทกุกรณี 

u.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั;งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จาํนวนที,บรษิทัฯกาํหนดไว(้^t ท่านขึ;นไป)เนื,องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื,นที,เดินทางในคณะ
เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที,เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 
t.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน ^� ท่านขึ;นไปจงึออกเดินทางในกรณีที,มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ ^� ท่านขอสงวนสทิธิ�เลื,อนวนัเดินทาง
หรอืยกเลกิการเดินทาง 
โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ ^� วนักอ่นการเดินทาง 
r.กรณีที,ท่านตอ้งออกตั |วภายในประเทศเช่น (ต ั |วเครื,องบนิ,ต ั |วรถทวัร,์ต ั |วรถไฟ) กรุณาสอบถามที,เจา้หนา้ที,ทกุคร ั;งกอ่น
ทาํการออกตั |ว เนื,องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี,ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทาง
บรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั |วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี,ยนเวลา
บนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื,อนไขดงักล่าว 
s.ลูกคา้ที,ไม่ประสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ที,ระบตุามรายการทวัรเ์พิ,มท่านละ ^,��� บาท/รา้น 
<.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ; าเงนิ)เดินทางเพื,อการท่องเที,ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั;งสิ;น 

 
รายละเอยีดเพิ,มเติม 

� บรษิทัฯมีสทิธิ�ในการเปลี,ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที,เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
� เที,ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที,ยว สามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

� หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า r เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพื,อท่องเที,ยวเท่านั;น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า r เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหาก
อายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั;งสิ;น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง
,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที,ตรวจคนเขา้เมือง 
หรอื เจา้หนา้ที,กรมแรงงานทั;งจากไทยและต่างประเทศซึ,งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรอืเหตุภยั
พบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ,งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื,อนไขนี; ในกรณีที,เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ,งอาจจะปรบัเปลี,ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั;งสิ;น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ,งไม่ไดเ้กดิ
จากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที,ยว(ซึ,งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื,อนไขนี; ในกรณีที,เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ,งอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั;งสิ;น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที,ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื;อ,เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ย
ขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั;งสิ;น หากเกดิสิ,งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที,เกดิจาก
ความประมาทของนักท่องเที,ยวเองหรอืในกรณีที,กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

� กรณีที,การตรวจคนเขา้เมืองทั;งที,กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที,ระบไุว ้
ในรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ที,จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั;งสิ;น 

� ตั |วเครื,องบนิเป็นตั |วราคาพเิศษ กรณีที,ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื,อนวนัหรือคนืเงนิและไม่
สามารถเปลี,ยนชื,อได ้

� เมื,อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั;งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื,อนไขขอ้ตกลงต่างๆที,ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี; แลว้ท ั;งหมด 

� กรุป๊ที,เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที,ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ต่างประเทศ รวมถงึเที,ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่า
ทวัรท์ ั;งหมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื,อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื,อประโยชน์
ของท่านเอง** 

 

 


