
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่อง สนามบนิดอนเมอืง ●สนามบนิเถาหยวน(ไทเป) ● หนานโถว ● ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

                    วดัพระถงัซ าจ ัง๋ ● วดัเหวนิหวู ่● เจยีอี ้    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง          (-/-/-) 

 

 

 
 

 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 3ประต ู7 

 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิTHAI LION AIR (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

 

 

 
 

03.30 น. เดนิทางสู ่เมอืงไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL)เทีย่วบนิที ่SL398(ไมม่บีรกิารอาหาร

บนเครือ่ง) 

08.00น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ อิม่อรอ่ยไปกบั SET BAKERY & MILK TEAเครือ่งดืม่ข ึน้ชือ่ของไตห้วนั 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง พเิศษ!!เมนปูลาประธานาธบิด ี

จากน ัน้ น าท่านลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทราหรอื SUN MOON LAKEแหล่งน ้าจดืใหญ่

ทีสุ่ดบนเกาะไตห้วัน ที่มาของชือ่ทะเลสาบสุรยิันจันทรา มาจาก ทศิตะวันออกของทะเลสาบมลีักษณะ

คลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระจันทร ์ทะเลสาบสุรยิันจันทราเกดิ

จากการสรา้งเขื่อนกักเก็บน ้ าท าใหม้ีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 750 เมตร 

ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด 

เนือ่งมาจากไดรั้บการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอยา่งเครง่ครัด 

สกัการะ อฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋หรอื วดัเสวยีนกวง ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิทะเลสาบสรุยิันจันทรา 

ชือ่ของพระในสมัยราชวงศถ์ังที่เดนิทางไปอัญเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวีปเดมิอัฐขิองท่าน

ทางการประเทศญีปุ่่ นเป็นผูเ้ก็บดแูลรักษาไว ้และไดแ้บง่มอบใหก้บัประเทศไตห้วัน ปัจจุบันอัฐขิองท่านได ้

เก็บรักษาไวท้ีน่ี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวูห่รอื วดักวนอู วัดแห่งนี้

เป็นวัดใหม่ทีท่างการญีปุ่่ นสรา้งขึน้หลังจากท าการสรา้งเขือ่นท า

ใหว้ัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไตเ้ขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่

โครงสรา้งคลา้ยกับพระราชวังกูก้ง ของประเทศจนี ภายในวหิาร

ประดษิฐานเทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ้สตัย ์และคณุธรรม 

การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวูน่ ี ้ชาวไตห้วนั



 

 

วนัทีส่าม เจยีอี ้● อทุยานอาลซีาน ●น ัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ●รา้นใบชา●ไถจง ●ไนทม์ารเ์ก็ต 

จะนยิมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเจยีอี ้

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนสูเตก๊จานรอ้นใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร หม ูไก ่เนือ้ ปลา และ บปุ

เฟ่ตส์ลดับาร ์

 

 

ทีพ่กั Ali Mountain Oriental Pearl International Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (เมอืงเจยีอี)้

พกั 1 คนื 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ เดนิทางเดนิทางขึน้เขาอุทยานอาลซีานอทุยานทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในเกาะไตห้วัน น า

ทา่นเดนิชมอทุยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายรอ้ยปี ไปจนถงึอาย ุ2,500 ปี

และชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนัน้น าท่านสกัการะเจา้พ่อเสอื ณ ศาลเจา้พ่อเสอืกลาง

อทุยานอาลซีาน จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณชมอทุยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท้่านเพลดิเพลนิกับ

บรรยากาศของอทุยานทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดกูาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

จากน ัน้ น าท่านชมิชาอู่หลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท้่านไดช้งชาอย่างถูกวธิแีละไดรั้บ

ประโยชน์จากการดืม่ชา ทัง้ชาอูห่ลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัวเหลยีน และเลอืกซือ้ชาอู่หลงทีข่ ึน้ชือ่

ของไตห้วันไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง  เดนิทางกลับเมอืงไถจง  



 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป●รา้นขนมพายสบัปะรด ● อทุยานเยห๋ลิว่ ●ศนูย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง●อนสุรณ์

สถาน เจยีงไคเช็คถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101●ชอปป้ิงซเีหมนิตงิ   

 

น าท่านเดนิช็อปป้ิง ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ไตห้วนั ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต ถนนคนเดนิของเมอืง 

ไถจง สถานที่แห่งนี้ต ิดกับหมายลัยฟ่งเจี๋ยท าใหม้ี

นักศกึษาของมหาลัยมาเดนิเป็นจ านวนมาก มสี ิน้คา้ 

หลากหลายมากมากใหท้่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่าย

รองเทา้ผา้ใบ สว่นใหญจ่ าหน่ายอาหารตา่งๆ ทัง้มือ้ 

หลักและอาหารทานเลน่  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

ทีพ่กั King bridge hotel หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงไถจง) 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นนีเ้ป็นรา้นซึง่ไดก้ารรับรองคณุภาพจากการทอ่งเทีย่วแหง่

ประเทศไตห้วัน และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะน าไดแ้ก ่ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนม

พายชอ็คโกแลตไสเ้กาลัด หมแูผน่ ขา้วตังสาหรา่ย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

จากน ัน้ น าทา่นชม อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่YEHLIU GEO PARKอทุยานทางธรณี ของประเทศไตห้วันลักษณะ

เป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล เกดิขึน้จากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่าง

ตา่งๆ ซึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกดิจากการกัดเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี ่หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้

หญงิ หนิรปูมงักร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ทา่นจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกน ้าทะเลสคีราม

สวยงามแปลกตา 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ดสไตลจ์นี 

จากน ัน้ น าทา่นแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ยGermanium (GE)ซึง่ท าเป็นเครือ่งประดับทัง้สรอ้ยคอและ

สรอ้ยขอ้มอืซึง่มกีารฝังแรG่ermanium ลงไปมคีณุสมบตั ิลดผลกระทบจากรังสจีากอปุกรณ์อเิล็คทรอนคิส์

ปรับความสมดลุในระบบตา่งๆของรา่งกายสามารถชว่ยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ์ลด

ระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยใหส้ัน้ลงและภายในศูนยแ์ห่งนี้ยังมผีลติภัณฑเ์ครือ่งประดับจาก ปะการงัสี

แดงอญัมณีล ้าคา่จากใตท้ะเลของใตห้วัน ทัง้จีป้ระดับ แหวน ตา่งๆ ทัง้ยงัมปีะการังแดงเป็นตน้ ซึง่เป็นของ

ประดับบา้นชาวไตห้วันซึง่เป็นสิง่แสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้งัคับบญัชา 

จากน ัน้ น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลกึถงึท่าน

อดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชส้ าคัญ รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจยีง ไค 

เช็ค ซึง่ภายในยังมพีระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภมูพิลอดุลยเดชฯ รัชกาลที ่9 

ของไทย ครัง้เสด็จเยอืนประเทศไตห้วันเมือ่วันที ่5 มถินุายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอยา่ง ณ อนุสรณ์

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)


 

 

วนัทีห่า้ ไทเป ●สนามบนิเถาหยวน ● สนามบนิดอนเมอืง     

 

สถานแห่งนี้คอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นส ารดิ ท่านเจยีงไคเช็ค ซึง่จะเปลีย่น

เวรทกุๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ ตกึไทเป 101ตกึระฟ้าสงูทีส่ดุในมหานครไทเป และเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก

ในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดรั้บรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิง่แวดลอ้ม” 

ตกึ ไทเป 101 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และ

รา้นอาหารชัน้น าเชน่ DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ น าทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) หรอืทีค่นไทยรูจ้ักกันในนาม สยามสแควร์

แหง่ไทเปเป็นยา่นช็อปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างานของไตห้วัน ยังเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนักท่องเทีย่วดว้ย

เชน่กัน ในยา่นนี้เป็นถนนคนเดนิโดยแบง่โซนเป็นสตี่างๆ เชน่ แดง เขยีว น ้าเงนิ โดยสังเกตจากเสาขา้ง

ทางจะมกีารระบุหมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึง่

ราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก ่ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึง่

รวมสนิคา้รุน่หายากและราคาถกูมากๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิ 

ทีพ่กั Ehome Hotel หรอืCentury Hotelหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว (เมอืงเถาหยวน) 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.55 น. เดนิทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิที ่ SL399 (ไมม่บีรกิารอาหารบน

เครือ่ง) 

14.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

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

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางและวนัเดนิทาง ไตห้วนั 2 อทุยานอทุยานอาลซีาน อทุยานเยห๋ลิว่ 

ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

28 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 25 20,900 20,900 20,500 6,000 

29 ธ.ค.61 02 ม.ค.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000 

30 ธ.ค.61 03 ม.ค.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000 

04 ม.ค.62 08 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

05 ม.ค.62 09 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

06 ม.ค.62 10 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

11 ม.ค.62 15 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

12 ม.ค.62 16 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

13 ม.ค.62 17 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

18 ม.ค.62 22 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

    19 ม.ค.62 23 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

20 ม.ค.62 24 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

25 ม.ค.62 29 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

26 ม.ค.62 30 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

    27 ม.ค.62 31 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

01 ก.พ.62 05 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000 

02 ก.พ.62 06 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000 

03 ก.พ.62 07 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000 

08 ก.พ.62 12 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000 

09 ก.พ.62 13 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000 

10 ก.พ.62 14 ก.พ.62 25 17,900 17,900 17,500 6,000 

15 ก.พ.62 19 ก.พ.62 25 16,900 16,900 16,500 4,000 

16 ก.พ.62 20 ก.พ.62 25 16,900 16,900 16,500 4,000 

17 ก.พ.62 21 ก.พ.62 25 16,900 16,900 16,500 4,000 

22 ก.พ.62 26 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

23 ก.พ.62 27 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 



 

 

24 ก.พ.62 28 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

01 ม.ีค.62 05 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

02 ม.ีค.62 06 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

03 ม.ีค.62 07 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

08 ม.ีค.62 12 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

09 ม.ีค.62 13 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

10 ม.ีค.62 14 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

15 ม.ีค.62 19 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

16 ม.ีค.62 20 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

17 ม.ีค.62 21 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

22 ม.ีค.62 26 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

23 ม.ีค.62 27 ม.ีค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ได ้โดยทางสาย

การบนิจะเป็นผูก้ าหนด 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ทา่น และ 3 ทา่น) หากมาไมค่รบคูห่รอืตอ้งการพกัเดีย่ว

ทา่นสามารถช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20กก./ทา่น ไมเ่กนิ 2 ใบ และ ถอืขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 7 กก./1ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย 

 คา่วซี่าเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซี่า

เขา้ประเทศไตห้วนั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน

ท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ในอตัรารวม 1,000NT/ลกูทวัร ์1 ทา่น/ทรปิ(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั

ทปิคะ่) 



 

 

**ขณะนีน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซีา่หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่ว ี

ซา่เขา้ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,700 บาท หรอืมากกวา่ตามทีส่ถานฑู

ตกิ าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) ** 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขตา่งๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิคะ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 

วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง

ในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

5.คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายในประเทศเชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมี

การปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

7.ลกูคา้ทีไ่มป่ระสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทีร่ะบตุามรายการทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท/รา้น 

8.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบ

หากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้

เกดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 



 

 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและ

ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


