
 

ไต้หวนั-อุทยานอาลซีาน-ทะเลสาบสุริยนัจันทรา (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 - น่ังรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน 
  - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท 
  - เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ 
  - ถ่ายรูป เช็คอิน อทุยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  
 - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิง้สุดเกพ๋ับเกบ็ได้จุของได้เยอะ 
 
 
 



 
วันที่1 กรุงเทพ(สุวรรณภูม)ิ-เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถงัซัมจั๋ง-

เมืองเจียอี ้
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน4ประตู2 สนามบิน

สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  (*บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 
  
 
 
 
 
 
07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 

TG632//TG634 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)  
 
TG632 08.25-13.05 น. เดินทางพีเรียต ดังนี้ 

04 – 07 เมษายน 62 

16 - 19 พฤษภาคม 62 

 
TG634 07.10-11.50 น. เดินทางพีเรียต ดังนี้ 

03 – 06 มิถุนายน 62 

12 – 15 กรกฎาคม 62 

 
13.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เซ็ทเบอเกอร์+ชานม 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON 
LAKE ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" และเป็นที่ๆคนไต้หวัน
นิยมมาฮันนีมูนกันด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่
ส าคัญมากมาย ก็คือ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้
พระถังซัมจั๋ง ที่บุกป่าฝ่าดงจากจีนไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา วิวภายในวัด
มีความสวยงาม สงบ เหมาะแก่การนั่งชมวิวทั้งทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อ
ใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ไข่ต้มน้ าซุปใบชาใส่เห็ดหอม
และสมุนไพรจีนหอมกรุ่น รสชาติของไข่ต้มนั้นกลมกล่อมพอดีไม่ต้องเติมซอสให้เสีย
รสชาติ รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง ไก่อบโอ่ง 
หลังจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี เพื่อพักผ่อนพร้อมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ
อาลีซานในวันรุ่งขึ้น 

พักที่  Ali Mountain Oriental Prarl หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่2 อาหลีซาน-น่ังรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจีย๋ไนท์มาเก็ท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งน้ียังเต็มไปด้วยความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ซึ่งอุทยานแห่งนี้นั้น
ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณ ในฤดูใบไม้ผลิ 
ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ท่านสามารถเดินเที่ยวธรรมชาติ  
ดื่มด่ าไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน ซาก
ต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก น า
ท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวส าคัญต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
จากนั้นน าท่านแวะชม ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน 
ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน โดยชาของทางร้านนั้นปลูกบนภูเขาอาลีซาน
ในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และอีกทั้งยังเป็นของฝากที่คนไทย มา
เที่ยวไต้หวันแล้วนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งชิวๆ ที่เป็น

ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายให้ทุก
ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ อีกทั้ง
อาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อยและที่ส าคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้น้ันมีสินค้าพื้นเมือง
ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู สุกี้เชียนเย่สไตส์ไต้หวัน 

พักที่ Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันที3่  ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่าง ๆ  ของไต้หวัน 
ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็น
เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกัน
รังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 
เครื่องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน 
และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการ
ร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 

https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380


 
8 เหลี่ยมสีน้ าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ
(Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดย
ภายในจะมีรูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่าง
จากรูปปั้น  ของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพง
ด้านหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง 
ชม วัดหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด
แห่งหนึ่งของเมืองไทเป เพื่อเปน็สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน 
มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวัน
เข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว
ไม่ควรพลาดของเมืองไทเป จากนั้นน าท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือน
สยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของ
ฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้า
แฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง 

พัก Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่ 
 

 
 
 
 
 
 

 

วันที่4 ไทเป-Duty Free-อุทยานเหยห่ลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-
กรุงเทพ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านแวะช้อปปิ้งที่ร้าน Duty Free เจ้าใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ตึก Everrich ซึ่งใครมา

ไต้หวันต้องช้อปที่นี่ก่อนกลับ เพราะที่นี่รวมของฝากทั้งขนมและสินค้าแบรนด์เนมไว้ครบ

ครัน น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ของไต้หวันตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตต าบลว่านหลี่ 

(Wanli District) ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หิน

ของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้

เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการ

กัดกร่อนของน้ าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะงอ่น

ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง

ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก  ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จากนั้นน า

ท่าน แวะซื้อของฝาก ที่ ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติ

กลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานและเลือกซื้อขนมพาย

สับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทิตย์ ขนม

พายเผือก เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนซีฟู้ดพื้นเมือง (เป่าฮ้ือ) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่
ห้ามพลาด เพราะนอกจากเสน่ห์ที่มีความรู้สึกคล้ายเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่น ที่นี่ยังถูกประดับ
ประดาด้วยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมือง  ไหนในไต้หวัน แถมที่นี่

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
http://aromasian.com/longshan-temple-%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E5%AF%BA-largest-and-oldest-temple-in-taiwan/


 
ยังถูกกล่าวขานว่า  จิ่วเฟิ่น  เป็นสถานที่แรงบันดาลใจของภาพยนตร์อนิ เมะชื่อดัง
อย่าง Spirited Away อีกด้วย หลังจากนั้นมาจิ่วเฟิ่นเลยบูมมาก มาไทเปแล้วต้องมาจิ่วเฟิ่น

ยั งไงยั งงั้ น  น าท่ านช้อปปิ้ ง  Gloria Outlets แลนด์มาร์คอันดับหนึ่ งที่สุ ดแห่ง
ประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับ กับสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกในราคาพิเศษ น าท่านเดินทาง
สู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองไทเป เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ 
เที่ยวบินที่ TG635 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)   

22.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน
รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม 300 NTD 
ต่อ ร้าน ต่อ ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสน าเที่ยวสามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเปน็ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทอ่งเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ินตามธรรมเนียม (ช าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) 

ท่านละ 1,300 NTD/ทริป/ท่าน 

 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
https://tabinaka.co.jp/tour/6299


 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ผู้ให ่ เด็ก พักเดี่ยว 

04-07 เมษายน 2562 24,999 24,999 5,500 

16 - 19 พฤษภาคม 2562 24,999 24,999 5,500 

03 - 06 มิถุนายน 2562 20,999 20,999 5,500 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 5,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป

เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
6. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน 20 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
     1.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
     2.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 
     3.  ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท า 
         วีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน) 
     4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ 
 ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,300 NTD ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
และน้ าใจจากท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 
▪ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาท 

พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 
▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่
พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 

 
 
 
 



 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลิกได้ เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์

แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ 

และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่าง  ๆเป็นต้น 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 


