
 

TAIWAN TAIPEI 4D 3N 
โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สะสมไมลก์ารบนิไทย 50 % 

เทีย่ว 2 อุทยาน อาลซีาน + เยห๋ลิว่ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา Taipei 101 จิว่เฟ่ิน 

หมูบ่า้นสายรุง้ ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ ไถจง ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

พเิศษ !! เมนูหมอ้นึง่จกัรพรรด ิและแชอ่อนเซ็นสว่นตวัในหอ้งพกั 

 



 

วนัแรก  สุวรรณภูม ิ - เถาหยวน - ไถจง - หมูบ่า้นสายรุง้  - เจยีอี ้  

06.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประตู 4  สายการบนิไทย 

THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

08.25 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยเทีย่วบนิ TG632  

13.05 น. เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

ระหว่างทาง บริการ  SET BAKERY & MILK TEA ของว่างและชานมเครื่องดืม่ขึน้

ชือ่ของไตห้วัน 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ไถจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืง

ของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันทีไ่ตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ไดร้ับการ

เพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสัีนสดใสตามผนังและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นที่สนใจ

ของบุคคลทั่วไปท าใหม้ชี ือ่เสยีงจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจงไป

ในทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น พเิศษ!! บุฟเฟตช์าบูหม่าล่าหรอืท่านซุปน า้ใสใหท้่านได้

เลอืกสรร  

ทีพ่กั TSUN HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่อง เจยีอี ้- อาลซีาน - น ัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน - ชมิชาอูห่ลง  - ไถจง -  

MIYAHARA ICE CREAM - ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ เดินทางเดนิทางขึน้ เขาอุทยานอาลซีาน อุทยานที่มีความสวยงามและมี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในเกาะไตห้วัน น าท่านเดนิชมอทุยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไป

ดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบ



 

พันปี สกัการะเจา้พ่อเสอื ณ ศาลเจา้พ่อเสอืกลางอุทยานอาลซีาน จากนั้น น า

ท่าน น ัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมคา่รถไฟแลว้) ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศของอทุยานทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้าม

ฤดกูาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

จากนัน้ น าท่าน ชมิชาอู่หลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบตา่งๆ เพื่อใหท้่านไดช้ง

ชาอย่างถูกวธิแีละไดร้ับประโยชน์จากการดืม่ชา ทัง้ชาอูห่ลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืง

ฮัวเหลยีน และเลอืกซือ้ชาอู่หลงทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง   

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลับเมอืงไถจง เดนิทางสูร่า้น                                            

★★พเิศษใหท้า่นไดช้มิไอศกรมีทา่นละ 1 SCOOP★★สุดยอดรา้นของหวานเมอืง

ไทจง ทีม่ดีทีัง้ความสวยและความอร่อย เป็นรา้นไอตมิและรา้นอาหารชือ่ดังของเมอืง

ไทจง เดมิทรีา้นนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ัดแปลงเป็นรา้นอาหารและขายของ

ฝาก แตย่ังคงกลิน่อายความลกึลับของโรงพยาบาลดว้ยการตกแตง่แนว Harry Potter 

การมจุีดขายเฉพาะตัวนี่ท าใหร้า้น Miyahara ดงึดดูลกูคา้อย่างไม่ขาดสาย 

น าท่าน เดนิช็อปป้ิง ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วัน ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต ถนนคน

เดนิของเมอืงไถจง มสีิน้คา้หลากหลายมากมากใหท้่านไดเ้ลอืกสรรจ าหน่ายรองเทา้

ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทัง้มื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอด

ฮอทสตาร ์ชานมไขมุ่ก มันทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูสเตก๊จานรอ้น 

ใหท้่านไดเ้ลอืกสรร หมู ไก ่เนื้อ ปลา และ บปุเฟ่ตส์ลัดบาร ์สามารถแจง้กับหัวหนา้ทัวร์

ในวันเดนิทางไดเ้ลยคะ่ 

ทีพ่กั IN HOUSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 



 

วนัทีส่าม หนานโถว - วดัเหวนิหวู ่-  ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจ ัง๋ - ไทเป - 

รา้นขนมพายสบัปะรด - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่เมือง หนานโถว น าท่าน สักการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเห

วนิหวูห่รอื วดักวนอู วัดแหง่นี้เป็นวัดใหม่ทีท่างการญีปุ่่ นสรา้งขึน้หลังจากท าการสรา้ง

เขือ่นท าใหว้ัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวัดเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ย

กับพระราชวังกูก้ง ของประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แห่ง

ความซือ้สัตย ์และคณุธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอ ูณ วัด เหวนิหวูน่ี้ ชาวไตห้วัน

จะนยิมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็นการสักการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู

จากนัน้ น าท่านลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา หรอื SUN MOON 

LAKEแหลง่น ้าจดืใหญ่ทีส่ดุบนเกาะไตห้วัน ทีม่าของชือ่ทะเลสาบสรุยิันจันทรา มาจาก 

ทศิตะวันออกของทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบ

มลีักษณะคลา้ยพระจันทร ์ทะเลสาบสุรยิันจันทราเกดิจากการสรา้งเขือ่นกักเก็บน ้าท า

ใหม้ีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ย

เทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใส

สะอาด เนื่องมาจากไดร้ับการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่าน สกัการะอฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋หรอื วดัเสวยีนก

วง ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิทะเลสาบสุรยิันจันทรา ชือ่ของพระในสมัยราชวงศถั์งทีเ่ดนิทาง

ไปอัญเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวีปเดมิอัฐขิองท่านทางการประเทศญี่ปุ่ น

เป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้ับประเทศไตห้วัน ปัจจุบันอัฐขิองท่านได ้

เก็บรักษาไวท้ีน่ี่ 



 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูหมอ้นึง่จกัรพรรด ิ

เดนิทางสูไ่ทเป (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง) 

จากนัน้ น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นนี้เป็นรา้นซึง่ไดก้ารรับรองคุณภาพ

จากการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไตห้วัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะน าไดแ้ก ่

ขนมพายสับปะรดขนมพายเผอืก หมูแผ่น ขา้วตังสาหร่าย ฯลฯ  

จากนัน้ น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial 

Hall) อนุสรณ์ร าลกึถงึท่านอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชส้ าคัญ 

รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจยีง ไค เช็ค ซึง่ภายในยังมพีระบรมฉายาลักษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชฯ รัชกาลที ่9 ของไทย ครัง้เสด็จ

เยอืนประเทศไตห้วันเมือ่วันที ่5 มถิุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์

สถานแหง่นี้คอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นส ารดิ ท่านเจยีงไค

เช็ค ซึง่จะเปลีย่นเวรทุกๆชัว่โมง 

น าท่าน เดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิ (อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั) หรือทีค่นไทยรูจั้กกัน

ในนาม สยามสแควรแ์หง่ไทเปเป็นย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างานของไตห้วัน ยัง

เป็นแหล่งช็อปป้ิงของนักท่องเทีย่วดว้ยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดนิโดยแบ่งโซน

เป็นสตี่างๆ เช่น แดง เขยีว น ้าเงนิ โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลย

และท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบรา้นคา้แนะน าส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทย ซึง่ราคาถูก

กว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , 

H&M , MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

ค า่   อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิ  

ทีพ่กั THE LOFT SEASIDE HOTEL ใหท้า่นไดแ้ชน่ า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกัชว่ย

ใหเ้ลอืดหมุนเวยีนด ี

 

วนัทีส่ ี ่ อุทยานแหง่ชาตเิหยห่ลวิ - ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน  - ศูนยเ์ครือ่งส าอาง - ตกึไทเป 

101 -  ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium - กรุงเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ น าท่านชม อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ YEHLIU GEO PARK อทุยานทางธรณี 

ของประเทศไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล เกดิขึน้จากการเคลือ่นทีข่อง

แผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน ้า

ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิ

รูปมังกร และฟอสซลิของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ชมวิวของทะเลแปซฟิิคน ้าทะเล

สวยงามแปลกตา 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณ

บนไหล่เขาซึง่ในอดตีเคยเป็นแหล่งขุดทองชือ่ดังของไตห้วัน เมื่อกาลเวลาผ่านไป

เหลอืเพียงบา้นเรือนแบบเกา่เป็นสิง่ดงึดดูใจใหนั้กท่องเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงตา่งๆ

ทัง้รา้นน ้าชา รา้นขายขนม และ ของทีร่ะลกึ ชมววิทวิทัศน์ของบา้นโบราณซึง่ประดับ

ดว้ยโคมไฟสตี่างๆและตรอกซอยเล็กๆทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนักท่องเทีย่วจ านวน

มาก จากนัน้ แวะซือ้สนิคา้ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอางตา่งๆที ่ศูนยเ์ครือ่งส าอาง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรขึน้ช ัน้89) ตกึระฟ้าสงูทีส่ดุใน

มหานครไทเป และเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 

101 ไดร้ับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวน

ชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ใตด้นิอีก 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และ

รา้นอาหารชั ้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , 

DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยังมลีฟิต์ทีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก โดยกนิเนสสเ์วลิด์

เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใชข้ึน้

จากชัน้ 5 ไปยัง ชัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีเพือ่ไปชมววิ ณ ชัน้ 89 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่าน

แวะชมของที่ระลึก ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium ซึ่งท าเป็นเครื่องประดับทั ้ง

สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึง่มกีารฝังแร่ Germanium ลงไปมคีุณสมบัต ิลดผลกระทบ

จากรังสจีากอุปกรณ์อเิล็คทรอนคิสป์รับความสมดลุในระบบตา่งๆของร่างกายสามารถ

ชว่ยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยให ้

สัน้ลงและภายในศนูยแ์หง่นี้ยังมผีลติภัณฑเ์ครือ่งประดับจาก ปะการังสแีดง อัญมณีล ้า

ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วัน ทัง้จี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทัง้ยังมปีะการังแดงเป็นตน้ ซึง่

เ ป็นของประดับบ า้นชาวไต ห้ วันซึ่ง เ ป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

น าท่าน  เดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

20.05 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 มอีาหารบน

เครือ่งบรกิาร **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง** 

22.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
เด็กไมม่ี

เตยีง 
พกัเดีย่ว 

19 - 22 ธนัวาคม 62 19,900 19,500 18,900 4,000 

23 - 26 ธนัวาคม 62 20,900 20,500 19,900 4,000 

25 - 28 ธนัวาคม 62 20,900 20,500 19,900 4,000 

09 - 12 มกราคม 63 20,900 20,500 19,900 4,000 

06 - 09 กุมภาพนัธ ์63 20,900 20,500 19,900 4,000 

13 - 16 กุมภาพนัธ ์63 20,900 20,500 19,900 4,000 

27 ก.พ. - 01 ม.ีค.63 21,900 21,500 20,900 4,000 

12 - 15 มนีาคม 63 20,900 20,500 19,900 4,000 

26 - 29 มนีาคม 63 21,900 21,500 20,900 4,000 

01 - 04 เมษายน 63 21,900 21,500 20,900 4,000 

10 - 13 เมษายน 63 24,900 24,500 23,900 4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบนิไป -กลับพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตั๋วไม่สามารถระบุทีน่ั่งได ้โดยทาง

สายการบนิจะเป็นผูก้ าหนด สะสมไมลก์ารบนิไทยได ้50% 

✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื (หอ้งพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือตอ้งการพัก

เดีย่วท่านสามารถช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดนิทางเท่านัน้ 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ คา่รถโคช้และยานพาหนะ รับ–สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์ เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  

คา่ประกันอบุัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืขึน้เครือ่งไดท้่านละ 7 กก./1ใบ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

× ค่าวซี่าเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันส าหรับชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้ับการยกเวน้การท าวซีา่

เขา้ประเทศไตห้วัน) 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก

รดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

× ค่าทปิไกด์ทอ้งถิน่,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านคะ่(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่ม่บังคบั

ทปิคะ่) 

**ขณะนีน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซ่ีาหากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่

วซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรอืมากกว่าตามที่

สถานฑูตก าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) ** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขตา่งๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิคะ่ 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการ

เดนิทางไม่นอ้ยกว่า15 วัน มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน
เดนิทาง 21 วัน) 



 

2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี
วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีง ือ่นไขใดๆ

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

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่า
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการ
เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิทุกกรณี 
4.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว(้15 ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอืน่ที่
เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน
เดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 
6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายในประเทศเช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ให ้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 
7.ลูกคา้ทีไ่มป่ระสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทีร่ะบุตามรายการทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท/รา้น 
8.กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

❖ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

❖ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 



 

❖ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

❖ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 

❖ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

❖ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

❖ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

❖ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่ง

แทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 


