
 

TAIWAN ALISHAN 4D 3N 
โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน - กมุภาพนัธ ์2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ชมตกึ Taipei 101 หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน 
ชอ้ปป้ิงจุใจ ยา่น ซเีหมนิตงิ หมูบ่า้นสายรุง้ ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

เจยีงไคเช็ค วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซ าจ ัง๋ 
พเิศษ !! อิม่อรอ่ยกบั ชาบหูมา่ลา่บุฟเฟ่ต ์อาหารซฟู๊ีด+เสยีวหลงเปา 

 

 

 



 

วนัแรก  กรุงเทพ -  สุวรรณภูม ิ- เจยีอี ้- น า้พุกลางเมอืง - ตลาดกลางคนื WENHU        

06.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประตู 4  สายการบนิ

ไทย THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 
08.25 น.   ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยเทีย่วบนิ TG632  

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

ระหวา่งทาง บ ริก า ร   SET BAKERY & MILK TEA ข อ ง ว่ า ง แ ล ะช าน ม

เครือ่งดืม่ขึน้ชือ่ของไตห้วนั 

   น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง)  

จากนัน้น าท่านชม น า้พุกลางเมอืง (Chiyi Central Fountain Cycle) เมอืงเจียอี ้

ไดช้ื่อว่า “ดินแดนประชาธิปไตยในไตห้วัน” และน ้ าพุกลางเมืองก็เปรียบเสมือน 

ตัวแทนของประชาธปิไตยในดนิแดนแห่งประชาธปิไตย เพราะน ้าพุแห่งนี้เป็นสถานที่

ในการระลกึถงึประวัตศิาสตรก์ารพัฒนาระบบประชาธปิไตยของไตห้วัน 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูสเตก๊จานรอ้น 

ใหท้่านไดเ้ลอืกสรร หมู ไก่ เนือ้ ปลา และ บุปเฟ่ตส์ลดับาร ์สามารถแจง้กบั

หวัหนา้ทวัรใ์นวนัเดนิทางไดเ้ลยคะ่ 

จากนัน้ ชอปป้ิงตลาดกลางคืน  WENHUA NIGHT MARKET เป็นตลาดที่มี

ชือ่เสยีงที่สุดในเจียอี ้ในตอนกลางวันถนน Wenhua ก็เป็นถนนส าหรับการคมนาคม

เหมอืนถนนอืน่ๆทั่วไป และกลายมาเป็นถนนคนเดนิในตอนกลางคนื ใหท้่านไดเ้ลือก

ซือ้สนิคา้มากมาย 

ทีพ่กั TSUN HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง เจยีอี ้- อาลซีาน - น ัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน - ชมิชาอูห่ลง  - MIYAHARA 

ICE CREAM - ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต        

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน ัน้ เดนิทางเดนิทางขึน้ เขาอุทยานอาลซีาน อุทยานที่มีความสวยงามและมี

ชือ่เสยีงทีสุ่ดในเกาะไตห้วัน น าทา่นเดนิชมอุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้ม

ไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถึงอายุ 2 ,500 ปีและชมสวนซากุระและดอก

กหุลาบพันปี สกัการะเจา้พอ่เสอื ณ ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอุทยานอาลซีาน จากนัน้ 

น าท่านน ัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแลว้) ผ่านเสน้ทางป่าสน ให ้

ท่านเพลดิเพลนิกับบรรยากาศของอุทยานทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไม ้

ตามฤดกูาล 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมิชาอู่หลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท้่านไดช้งชา

อย่างถูกวธิแีละไดร้ับประโยชน์จากการดืม่ชา ทัง้ชาอูห่ลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัว

เหลยีน และเลอืกซือ้ชาอูห่ลงทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง 

น าทา่น เดนิทางกลับเมอืงไถจง (เดนิทาง 1.30 นาท)ี  

แวะรา้น MIYAHARA ICE CREAM (มยิาฮารา่)  



 

★★พเิศษใหท้า่นไดช้มิไอศกรมีทา่นละ 1 SCOOP★★สดุยอดรา้นของหวานเมอืง

ไทจง ทีม่ดีทีัง้ความสวยและความอร่อย เป็นรา้นไอตมิและรา้นอาหารชือ่ดังของเมอืง

ไทจง ตกแต่งแนว Harry Potter การมจุีดขายเฉพาะตัวนี่ท าใหร้า้น Miyahara ดงึดูด

ลกูคา้อย่างไม่ขาดสาย 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น พเิศษ!! บุฟเฟตช์าบูหม่าล่าหรอืท่านซุปน า้ใสใหท้่านได้

เลอืกสรร  

น าท่าน เดนิช็อปป้ิง ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

ถนนคนเดนิของเมืองไถจง มสีิน้คา้หลากหลายมากมากใหท้่านไดเ้ลอืกสรรจ าหน่าย

รองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทัง้มือ้หลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่

ทอดฮอทสตาร ์ชานมไขมุ่ก มันทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

ทีพ่กั IN HOUSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นสายรุง้ - ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่- วดัพระถงัซ าจ ัง๋ – เจยีง
ไคเช็ค - รา้นขนมพายสบัปะรด - ตกึไทเป 101       

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืง

ของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ไดร้ับการ

เพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสัีนสดใสตามผนังและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นทีส่นใจ

ของบคุคลทั่วไปท าใหม้ชี ือ่เสยีงจนกลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจงไป

ในทีส่ดุ 

น าท่าน สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรอื วดักวนอู วัดแหง่นี้เป็นวัดใหม่ที่

ทางการญีปุ่่ นสรา้งขึน้หลังจากท าการสรา้งเขือ่นท าใหว้ัดเกา่ 2 วัด จมอยู่ไตเ้ขือ่น การ

ออกแบบของวัดเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกับพระราชวังกูก้ง ของประเทศจีน ภายใน

วหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ้สัตย์ และคุณธรรม การขอพร

จากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวูน่ ี ้ชาวไตห้วนัจะนยิมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็น

การสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู 

จากน ัน้ น าท่านลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทราหรอื SUN 
MOON LAKEแหล่งน ้าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยัน

จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลา้ยพระอาทิตย์ และ ทิศ
ตะวันตกของทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระจันทร ์ทะเลสาบสุรยิันจันทราเกดิจากการ

สรา้งเขือ่นกักเก็บน ้าท าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสูงเหนือระดับน ้าทะเล 750 
เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู จงึมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมสีี

เขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดร้ับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่าง
เคร่งครัด 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูปลาประธานาธบิด ี

เดนิทางสูไ่ทเป (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง) 

จากน ัน้ น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial 

Hall) อนุสรณ์ร าลกึถงึท่านอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชส้ าคัญ 

รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจยีง ไค เช็ค ซึง่ภายในยังมพีระบรมฉายาลักษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั ้งเสด็จ

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)
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)


 

เยือนประเทศไตห้วันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2 ,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ 

อนุสรณ์สถานแหง่นี้คอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นส ารดิ ท่าน

เจยีงไคเช็ค ซึง่จะเปลีย่นเวรทุกๆชัว่โมง 

จากน ัน้ น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นนี้เป็นรา้นซึ่งไดก้ารรับรอง

คุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไตห้วัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิคา้

แนะน าไดแ้ก ่ขนมพายสับปะรดขนมพายเผอืก หมูแผ่น ขา้วตังสาหร่าย ฯลฯ 

จากน ัน้ น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101  (ไม่รวมคา่ขึน้ตกึ) ตกึระฟ้าสงูทีสุ่ดในมหา

นครไทเป และเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 

ไดร้ับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวนชัน้

ทั ้งหมด 101 ชั ้น และ ชั ้นใตด้ินอีก 5 ชั ้น ชั ้น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และ

รา้นอาหารชั ้น น า เช่น  DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI 

,DIOR , CHANEL ฯลฯ  
น าท่าน เดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิ (อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั) หรอืทีค่นไทยรูจั้กกัน

ในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างานของไตห้วัน ยัง
เป็นแหลง่ช็อปป้ิงของนักท่องเทีย่วดว้ยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดนิโดยแบ่งโซน

เป็นสตี่างๆ เช่น แดง เขียว น ้าเงนิ โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลย
และท าสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบรา้นคา้แนะน 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 า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกั

ชว่ยใหเ้ลอืดหมุนเวยีนด ี

 

วนัทีส่ ี ่ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium - อุทยานแหง่ชาตเิหยห่ลวิ - ถนนโบราณจิว่
เฟ่ิน - ศูนยเ์ครือ่งส าอาง      

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซึง่

ท าเป็นเครื่องประดับทัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มือซึง่มีการฝังแร่Germanium ลงไปมี

คุณสมบัต ิลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อเิล็คทรอนิคสป์รับความสมดุลในระบบ

ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลด

ระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บ ป่วยให สั้ ้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับจากปะการงัสแีดงอัญมณีล ้าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วัน ทั ้งจี้ประดับ 

แหวน ต่างๆ ทัง้ยังมปีะการังแดงเป็นตน้ ซึง่เป็นของประดับบา้นชาวไตห้วันซึง่เป็นสิง่

แสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

จากน ัน้ น าท่านชม อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี 
ของประเทศไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล เกดิขึน้จากการเคลือ่นทีข่อง

แผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน ้า
ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิ

รูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ชมววิของทะเลแปซิฟิคน ้ าทะเล
สวยงามแปลกตา 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลซฟู๊ีด 



 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ินJiufen Old Street หมู่บา้นโบราณ

บนไหล่เขาซึง่ในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชือ่ดังของไตห้วัน เมื่อกาลเวลาผ่านไป

เหลอืเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิง่ดงึดูดใจใหนั้กท่องเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงตา่งๆ

ทัง้รา้นน ้าชา รา้นขายขนม และ ของทีร่ะลกึ ชมววิทวิทัศน์ของบา้นโบราณซึง่ประดับ

ดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนักท่องเที่ยวจ านวน

มาก 

จากน ัน้ แวะซือ้สนิคา้ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอางตา่งๆ ทีศู่นยเ์ครือ่งส าอาง   

น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
20.05 น. เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 มอีาหารบน

เครือ่งบรกิาร 
**ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง** 

22.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
เด็กไมม่ี

เตยีง 
พกัเดีย่ว 

26 - 29 กนัยายน 62 21,900 21,500 20,900 4,000 

11 - 14 ตุลาคม 62 24,900 24,500 23,900 4,000 

23 - 26 ตุลาคม 62 23,900 23,500 22,900 4,000 

21 - 24 พฤศจกิายน 62 22,900 22,500 21,900 4,000 

5 - 8 ธนัวาคม 62 24,900 24,500 23,900 4,000 

10 - 13 ธนัวาคม 62 22,900 22,500 21,900 4,000 

19 - 22 ธนัวาคม 62 22,900 22,500 21,900 4,000 

23 - 26 ธนัวาคม 62 25,900 25,500 24,900 4,000 

25 - 28 ธนัวาคม 62 25,900 25,500 24,900 4,000 

26 - 29 ธนัวาคม 62 23,900 23,500 22,900 4,000 

2 - 5 มกราคม 63 22,900 22,500 21,900 4,000 

9 - 12 มกราคม 63 22,900 22,500 21,900 4,000 

6 - 9 กุมภาพนัธ ์63 22,900 22,500 21,900 4,000 



 

7 - 10 กุมภาพนัธ ์63 22,900 22,500 21,900 4,000 

13 - 16 กุมภาพนัธ ์63 21,900 21,500 20,900 4,000 

20 - 23 กุมภาพนัธ ์63 22,900 22,500 21,900 4,000 

27 ก.พ. - 1 ม.ีค.63 21,900 21,500 20,900 4,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบนิไป -กลับพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่น่ังได ้โดยทาง

สายการบนิจะเป็นผูก้ าหนด สะสมไมลก์ารบนิไทยได ้50% 
✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื (หอ้งพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรอืตอ้งการพัก

เดีย่วท่านสามารถช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดนิทางเท่านัน้ 
✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
✓ คา่รถโคช้และยานพาหนะ รับ–สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ
✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้ับ

อบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัว
ของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

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

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่วซี่าเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันส าหรับชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้ับการยกเวน้การท าวซี่า

เขา้ประเทศไตห้วัน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร์
,ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

 ค่าทปิไกด์ทอ้งถิน่,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร ์1 ท่าน/ทรปิ(บังคับตามระเบยีบธรรม
เนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขับรถนะคะแต่ไม่
บังคับทปิคะ่) 

 

 



 

**ขณะนีน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซ่ีาหากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่
วซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซ่ีาเพิม่อกีทา่นละ 1,700 บาท หรอืมากกวา่ตามที่

สถานฑูตก าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) ** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเง ือ่นไขตา่งๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิคะ่ 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ
เดนิทางไม่นอ้ยกว่า15 วัน มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน

เดนิทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการ
เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนลว่งหนา้เพียง 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.กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายในประเทศเชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก

ครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหาก

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

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค า 
นงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์
เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 
➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั ้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ



 

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตภัุยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิ
เหตสุดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่
ไม่ไดเ้กิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทัวรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ
และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่า
ทัวรท์ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึ

มดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

  


