
BT-TPE003_SL_NOV18-MAR19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BT-TPE003_SL_NOV18-MAR19 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง      (-/-/-) 
 

23.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 
 เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 

วนัทีส่อง สนามบินดอนเมอืง ●สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
                   วดัพระถังซําจัง๋ ● วดัเหวนิหวู่ ● เจยีอี ้   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

03.30 น. เดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)เท่ียวบินท่ี SL398(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
08.00น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
เช้า บริการอาหารเช้า อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEAเคร่ืองดื่มขึน้ช่ือของไต้หวนั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 
จากน้ัน น าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจันทรา หรือ SUN MOON LAKEแหล่งน ้าจืดใหญ่ท่ีสุดบน

เกาะไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระ
อาทิตย ์และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้าง
เข่ือนกกัเก็บน ้าท าใหมี้ขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง 
จึงมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีและน ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ือง
ความสะอาดและมลพิศอยา่งเคร่งครัด 

สักการะ อฐิัของพระถังซําจั๋ง ณ วดัพระถังซําจั๋งหรือ วดัเสวยีนกวง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ช่ือของ
พระในสมยัราชวงศถ์งัท่ีเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพทูวปีเดิมอฐิัของท่านทางการ
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษา
ไวท่ี้น่ี 
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น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรือ วดักวนอู  วดัแห่ง
น้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่นสร้างข้ึนหลงัจากท าการสร้าง
เข่ือนท าใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยูไ่ตเ้ข่ือน การออกแบบของวดั
เหวนิหวูโ่ครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน 
ภายในวหิารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือ
สัตย ์และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วดั เห
วนิหวู่นี ้ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่เป็นการ
สักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากนั้น  น าท่านเดินทางต่อสู่  เมืองเจียอี ้
คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อนให้ท่านได้เลอืกสรร หมู ไก่ เนือ้ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ 

 
ทีพ่กั Ali Mountain Oriental Pearl International Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี)้พกั 1 คืน 
 

วนัทีส่าม เจยีอี ้ ● อทุยานอาลซีาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เกต็ 
(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
จากน้ัน เดินทางเดินทางข้ึนเขาอุทยานอาลซีานอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั  นําท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายร้อยปี ไปจนถึงอาย ุ2 ,500 ปีและชมสวน
ซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้น นําท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ  ณ ศาลเจา้พอ่เสือกลางอุทยานอาลีซาน 
จากนั้น นําท่านน่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน ผา่นเส้นทางป่าสน ใหท้่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง 
จากน้ัน นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท้่านไดช้งชาอยา่งถูกวธีิและไดรั้บประโยชน์

จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัไปเป็น
ของฝากและด่ืมทานเอง  เดินทางกลบัเมืองไถจง  
น าท่านเดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน 
ไต้หวนั ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเกต็ ถนนคนเดินของเมือง 
ไถจง สถานท่ีแห่งน้ีติดกบัหมายลยัฟ่งเจ๋ียท าใหมี้ 
นกัศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจ านวนมาก มีส้ินคา้ 
หลากหลายมากมากใหท้่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่าย 
รองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือ 
หลกัและอาหารทานเล่น  

คํ่า อสิระอาหารคํ่า ณ ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเกต็ 
ทีพ่กั King bridge hotel หรือเทยีบเท่า (เมืองไถจง) 
 

วนัทีส่ี่ ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อทุยานเย๋หลิว่ ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●อนุสรณ์สถาน 
เจยีงไคเช็คถ่ายรูปกบัตกึไทเป 101●ชอปป้ิงซีเหมนิตงิ  (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
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น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโก
แลตไส้เกาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น
แหลมยืน่ลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดจากการกดัเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง 
หินรูปมงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซิฟิกน ้าทะเลสีครามสวยงาม
แปลกตา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน 
จากน้ัน น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน
ตวัหลงัเจบ็ป่วยใหส้ั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจาก ปะการังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจาก
ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนั
ซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง
ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ัง
เสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ
ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

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)
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จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี 
พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ” ตึก ไทเป 
101 มีจ  านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้น
น าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย)  หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่ง
ไทเปเป็นยา่นช็อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั 
ในยา่นน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการ
ระบุหมายเลยและท าสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะน าส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกวา่ไทย
ประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายาก
และราคาถูกมากๆ 

คํ่า อสิระอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติง 
ทีพ่กั Ehome Hotel หรือCentury Hotelหรือเทยีบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 
 

วนัทีห้่า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมอืง    (เช้า/-/-) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.55 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดนิทาง ไต้หวนั 2 อุทยานอุทยานอาลซีาน อุทยานเย๋หลิว่ 
ทะเลสาบสุริยนัจันทรา 5 วนั 3 คนื โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 
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01 ก.พ.62 05 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 

15 ก.พ.62 19 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลบัพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋วไม่สามารถระบุทีน่ั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้
กาํหนด 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพกัเดี่ยวท่านสามารถ
ชําระค่าบริการเพิม่เติมได้โดยทาํการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
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 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวซ่ีาเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาเข้าประเทศ
ไต้หวนั) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอตัรารวม 1,000NT/ลูกทวัร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

**ขณะนีนั้กท่องเทีย่วชาวไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกติ 
ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามทีส่ถานฑูติกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือ่นไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงนิคะ 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน  
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่นการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี
เจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง  
6.กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายในประเทศเช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
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7.ลูกค้าทีไ่ม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าทีร่ะบุตามรายการทวัร์เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 
8.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน  
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 


