
 
 

ไตห้วนั-ไทจง-อทุยานอาลซีาน-สรุยินัจนัทรา  
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  - เทีย่วหมูบ่า้นสายรุง้ ถา่ยรปูชคิๆคลูๆ 
  - ชอ้ปป้ิง ยา่นซเีหมนิตงิ และเหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ท 
  - น ัง่รถไฟโบราณ ณ อทุยานอาลซีาน 
  -  ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
  - หมูบ่า้น HINOKI  
  - แถมฟร!ี!! กระเป๋าชอ้ปป้ิงสดุเกพ๋บัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 



 
 

วนัที ่1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ 
07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก  

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ560 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากท่าน
ไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

บา่ย บรกิาร Snack Box set (ชานม+ขนมเคก้)  
จากนัน้น าทุกท่านเยีย่มชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็น
หมู่บา้นของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่
อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบัน
รัฐบาลของเมืองไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็น
แหลง่ท่องเทีย่วและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ใน
อดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูก
แต่งแตม้ดว้ยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูป
อย่างมาก ไม่เวน้แต่พื้นถนนทางเดนิก็ถูกแต่งแตม้
สสีนัและตัวการต์นูไปท่ัวทัง้หมูบ่า้น   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เพือ่พักผอ่นพรอ้มเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลี
ซานในวนัรุง่ข ึน้ 

พกัที ่ Ali Mountain Oriental Prarl หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่  อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟ-รา้นชา-หมูบ่า้นHNOKI  
                        เหวนิฮวาไนท ์มารเ์ก็ต-ไทจง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน อกีหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิม 
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจยีอี ้(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมาเยอืนทีน่ี่คอื 
การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ ึน้ ซึง่เป็นอทุยาน
ทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะบานสะพร่ัง
พรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4 เท่านัน้ น าท่านเดนิ
ชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีัน  โดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรปูร่างตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานทีย่ังมคีวาม
สมบูรณ์อยู่มาก ภายในอุทยานยังมทีะเลสาบสองพี่นอ้งซึง่เป็นทะเลสาบที่มคีวามสวยงาม
อย่างมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ทีท่ะเลสาบแห่งนี้ พรอ้มทัง้ให ้
ทา่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่
ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลาย
นานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่น แวะชมิชาอูห่ลง ชาทอ้งถิน่ของไตห้วัน เหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทีท่่านรัก
Hinoki Village อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วแนวศลิปะวฒันธรรมของจังหวดัเจยีอี ้“หมูบ่า้นฮิ

โนก”ิ (Hinoki Village) ทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารบา้นไมส้ไตลญ์ีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 28หลัง ที่
สรา้งดว้ยไมฮ้โินก(ิไมส้นไซเปรส) เป็นหมู่บา้นที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี มีการ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาตลอด อยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟเจยีอี ้อาคารสถาปัตยกรรมและการจัด



 
 

ตกแตง่สวนสไตลญ์ีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ สัมผัสกับบรรยากาศหมูบ่า้นญีปุ่่ นแบบยอ้นยคุ รา้นขาย
ของเกไ๋กม๋ากมาย รวมไปถงึยังมพีพิธิภัณฑท์ีบ่อกเลา่เรือ่งราวในอดตีของทีน่ี่ มรีา้นอาหาร 
รา้นขายขนมเครือ่งดืม่ รา้นขายของทีร่ะลกึ งานเฟอรน์เิจอรแ์ละของฝากแฮนดเ์มดทีท่ าจาก
ไมฮ้โินก ิซึง่อาคารแต่ละหลังภายในก็จะมสีนิคา้แตกต่างกันออกไป รวมไปถงึพพิธิภัณฑ ์
ภายในบรเิวณมกีารจัดมุมไวใ้หถ้่ายรูปเป็นระยะ ทีน่ี่ไมม่คีา่เขา้ค่ะ (ไมร่วมคา่เขา้ชม Tai-
wan Antique Toy Exhibition & World Antique Toy Exhibition) 
จากนั้นใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ เหวนิฮวาไนท ์มารเ์ก็ต เป็นถนนกลางคืนใจกลาง
เมอืงเจียอี ้ที่หลากหลายไปดว้ยของกนินานาชนิด ตามแบบฉบับของไตห้วันและของใช ้
อยา่งเสือ้ผา้, รองเทา้ และเครือ่งส าอาง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหา  รวมไปถงึสัมผัสและ
ซมึซบับรรยากาศของถนนคนเดนิ ทีไ่ดรั้บการเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 10 ของตลาดกลางคนืทีด่ี
ทีส่ดุในไตห้วนัน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

พกัที ่Orange Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที3่ ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม)-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-Xiangshan  

                        visitor center -วดัเหวนิหวู-่ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

พาท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสขุภาพ มทัีง้

แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดใน

รา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วัน

ตัง้แตโ่บราณ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ พระกระโดดก าแพง 
จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา หรอื SUN MOON 
LAKE ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั" และเป็นที่ๆ คนไตห้วนันยิม
มาฮันนมีนูกันดว้ย ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดัง และเป็นทีน่ยิมในหมู่
นักทอ่งเทีย่ว อกีแหง่ของชาวไตห้วนั โดยบรเิวณรอบ ๆ ทะเลสาบแหง่นีม้จีดุทอ่งเทีย่วที่
ส าคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวดัเกา่แกม่าก ซึง่สรา้งมาเพือ่เป็นเกยีรต ิให ้
พระถังซมัจ๋ัง ทีบ่กุป่าฝ่าดงจากจนีไปอนิเดยีเพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวดัมี
ความสวยงาม สงบ เหมาะแกก่ารน่ังชมววิทัง้ทะเลสาบ รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใคร
ไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ไขต่ม้น ้าซปุใบชาใสเ่ห็ดหอมและ
สมนุไพรจนีหอมกรุน่ รสชาตขิองไขต่ม้นัน้กลมกลอ่มพอดไีมต่อ้งเตมิซอสใหเ้สยีรสชาต ิ
รับรองวา่อรอ่ยจนหยดุไมอ่ยูเ่ลยทเีดยีว ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิม้ลองจากนัน้เราพาทกุ
ทา่นไปแวะพักกันที ่Xiangshan visitor center ศนูยบ์รกิารทอ่งเทีย่วเซีย่งซนั เป็นจดุพัก
รถ จดุรับ-สง่รถประจ าทาง เป็นอกีนงึจดุชมววิทะเลสาบสรุยิันจันทรา ภายในจะมรีา้นคา้ 
รา้นกาแฟ  
 

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


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นสกัการะเทพเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่หรอื วดักวนอ ูเป็นวดัศักดิส์ทิธิอ์กี
แหง่ของไตห้วนั ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปั้นของศาสดาขงจือ้เทพเจา้แหง่ปัญญา 
และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์เป็นทีนั่บถอืของชาวจนีและไตห้วนั รวมถงึสงิโต
หนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วดัซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั แลว้ทา่นจะได ้
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงชลิๆ ไปกับ ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต ทีเ่ป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่
ทีส่ดุของไตห้วนัและราคาก็ถกูกวา่ในไทเป มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกัน
อยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอื
อาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนัดทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของ
ความอรอ่ย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นีนั้น้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาได ้
อยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมาก
ทีส่ดุในไตห้วนั 

เย็น อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง  
 พกัที ่Orange Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4    National Taichong Theater -รา้นพายสปัปะรด-ไทจง-กรงุเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 ในสว่นของวันนี้เราจะพาทุกท่านสู ่National Taichung Theater – โรงละครแหง่ความ

ฝัน แห่งเมอืงไทจง ทีส่รา้งขึน้มาใหม่สวยงาม เรยีบง่าย แต่แฝงไปดว้ยความชคิ ถา้ใครที่
ชอบการแสดง เหมอืนศนูยว์ัฒนธรรมบา้นเราไมค่วรพลาดจากนัน้เราจะน าท่าน แวะซือ้ของ
ฝาก ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นที่
รูจั้กไปท่ัวโลก อสิระใหทุ้กท่านไดล้องทานและเลอืกซือ้ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมี
ขนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
14.30 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทจง เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Viet Jet Air  

เทีย่วบนิที ่VZ561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  
17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ 300 NTD ตอ่ รา้น ตอ่ ทา่น โดยไกดท์อ้งถ ิน่จะเป็น

ผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง  

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 



 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

12-15 ก.ค.2562 13,900 13,900 4,000 

26-29 ก.ค.2562 14,900 14,900 4,000 

27-30 ก.ค.2562 16,900 16,900 4,000 

09-12 ส.ค.2562 16,900 16,900 4,000 

17-20 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000 

23-26 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000 

31-03 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 

06-09 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 

14-17 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 

21-24 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 

27-30 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 

04-07 ต.ค.2562 14,900 14,900 4,000 

12-15 ต.ค.2562 17,900 17,900 4,000 

25-28 ต.ค.2562 16,900 16,900 4,000 
ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 

5,000 บาท 

 
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าค ั! 

 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทั  ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทั  จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 
 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพ  กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ทา่น 

 



 
 
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทั  บรษิทั  ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทั  
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทั  ขอสงวนสทิธิม์อิน ุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทั  คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทั   
 

 

  อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากม ี การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง) และ
เนือ่งจากเป็นตั๋ว  กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณา
ตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกนั ซึง่
ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการ
เดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับ
เดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
 

  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี    คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



 
 

   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
     คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 

  เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 5,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่วา่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 

ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทั  อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 
 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจาก



 
 

การกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 


