
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ •  สุวรรณภูมิ • เจยีอ ี• นําพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU       (-/SET BOX/เยน็) 

.  น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูม ิอาคาร  ขาออก ชัน  ประต ู   สายการบินไทย 

THAI AIRWAYS โดยมเีจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยเทียวบนิ TG632  

.  น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถินเร็วกวา่ประเทศไทย  ชวัโมง) 

ระหว่างทาง บริการ  SET BAKERY & MILK TEA ของว่างและชานมเครืองดืมขึนชือของไต้หวัน 

  นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจยีอ ี(ใช้เวลาเดินทาง  ชัวโมง)  

จากนันนําท่านชม นําพุกลางเมือง (Chiyi Central Fountain Cycle) เมืองเจียอี ได้ชือว่า “ดินแดน

ประชาธิปไตยในไต้หวนั” และนาํพุกลางเมืองก็เปรียบเสมือน ตวัแทนของประชาธิปไตยในดินแดนแห่ง

ประชาธิปไตย เพราะนาํพุแห่งนีเป็นสถานทีในการระลึกถึงประวติัศาสตร์การพฒันาระบบประชาธิปไตยของ

ไตห้วนั 

 

 

 

 

 

 

 



คาํ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 

ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนือ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั ชอปปิงตลาดกลางคืน WENHUA NIGHT MARKET เป็นตลาดทีมีชือเสียงทีสุดในเจียอี ในตอนกลางวนัถนน 

Wenhua ก็เป็นถนนสาํหรับการคมนาคมเหมือนถนนอืนๆทวัไป และกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน 

ใหท่้านไดเ้ลือกซือสินคา้มากมาย 

ทีพัก TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

วนัทสีอง เจยีอ ี• อาลซีาน • นังรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจียไนท์

มาเกต็          (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

จากนัน เดินทางเดินทางขึน เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานทีมีความสวยงามและมีชือเสียงทีสุดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ ,  ปีและชมสวน

ซากุระและดอกกุหลาบพันปี สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนัน นําท่านนัง

รถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานทีมี

ความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 



เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนัน ชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 

เพือให้ท่านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์

จากการดืมชา ทงัชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมือง

ฮวัเหลียน และเลือกซือชาอู่หลงทีขึนชือของไตห้วนั

ไปเป็นของฝากและดืมทานเอง 

นําท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง (เดินทาง 1.  นาที)  

แวะร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)  

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ทีมีดีทงัความสวย

และความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชือดงัของเมืองไทจง ตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขาย

เฉพาะตวันีทาํใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  บริการอาหารเยน็ พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปนําใสให้ท่านได้เลือกสรร  

 

 

 

 

 

นําท่าน เดินช็อปปิง ตลาดกลางคืนทีใหญ่ทีสุดในไต้หวัน ฟ่งเจียไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสินค้า

หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทงัมือหลกัและ

อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารปิงย่าง ฯลฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ทีพัก IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

วนัทสีาม หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซําจัง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพาย

สับปะรด • ตึกไทเป         (เช้า/กลางวนั/เย็นอสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

เดนิทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนทีลีภยัมาอยู่กนัทีไตห้วนั ซึง

สร้างขึนอย่างง่ายๆจากวสัดุทวัไป แต่ไดรั้บการเพน้ท์เป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและกาํแพงใน

หมู่บา้นจนเป็นทีสนใจของบุคคลทวัไปทาํให้มีชือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเทียวชือดงัของเมืองไทจงไปใน

ทีสุด 

 

 

 

 

 



 

นาํท่าน  สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ 

วัดกวนอู ว ัดแห่งนีเป็นวัดใหม่ทีทางการ

ญีปุ่นสร้างขึนหลงัจากทาํการสร้างเขือนทาํ

ให้วดัเก่า  วดั จมอยู่ไตเ้ขือน การออกแบบ

ข อ ง วัด เ ห วิ น ห วู่ โ ค ร ง ส ร้ า ง ค ล้ า ย กับ

พระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายใน

วิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่ง

ความซือสัตย ์และคุณธรรม การขอพรจาก

องค์เทพกวนอู ณ วัด เหวนิหวู่นี ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดงิลมเพือเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากนัน นาํท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งนาํจืดใหญ่ทีสุดบนเกาะ

ไตห้วนั ทีมาของชือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 

ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขือนกกัเก็บนาํทาํ

ให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบันาํทะเล  เมตร ลอ้มรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็น

สบายตลอดทงัปีและนาํในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนืองมาจากไดรั้บการดูแลเรืองความสะอาดและ

มลพิศอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูปลาประธานาธิบดี 

เดนิทางสู่ไทเป (ใช้เวลาเดนิทาง  ชัวโมง) 

จากนัน นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ําคญั รถ และ จาํลองห้องทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที  ของไทย ครัง 

 

 

 

 

 

 

เสดจ็เยือนประเทศไตห้วนัเมือวนัที  มิถุนายน พ.ศ. ,  และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนีคือ การ

ชม การเปลียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปันสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึงจะเปลียนเวรทุกๆชวัโมง 

จากนัน นาํท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนีเป็นร้านซึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเทียวแห่งประเทศ

ไตห้วัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนาํได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตัง

สาหร่าย ฯลฯ 

จากนัน นาํท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป   (ไม่รวมค่าขึนตึก) ตึกระฟ้าสูงทีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกทีสูงทีสุดใน

โลกในปี พ.ศ. ,  – พ.ศ. ,  ตึก ไทเป  ไดรั้บรางวลั “ผูน้าํการออกแบบพลงังานและสิงแวดลอ้ม” ตึก 

ไทเป  มีจาํนวนชนัทงัหมด  ชนั และ ชนัใตดิ้นอีก  ชนั ชนั -  จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหาร

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

 

 

 

 

 



นาํท่าน เดินทางสู่ ซีเหมินติง (อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย) หรือทีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น

ยา่นชอ้ปปิงของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปปิงของนกัท่องเทียวดว้ยเช่นกนั ในย่านนีเป็น

ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นาํเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและ

ทาํสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบร้านคา้แนะนาํสําหรับนกัท่องเทียวชาวไทย ซึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ  % ไดแ้ก่ 

ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

คาํ  อสิระอาหารคาํ ณ ซีเหมนิตงิ  

ทีพัก  THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ท่านได้แช่นําแร่ส่วนตวัในห้องพกัช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัทสีี ผลติภณัฑ์สร้อย Germanium • อทุยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจวิเฟิน • ศูนย์เครืองสําอาง      

                                                                                                                                           (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

จากนัน นาํท่านแวะชมของทีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึงทาํเป็นเครืองประดบัทงัสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ

สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟืน

ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สันลงและภายในศูนยแ์ห่งนียงัมีผลิตภณัฑเ์ครืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีลาํค่าจาก

ใตท้ะเลของใตห้วนั ทงัจีประดบั แหวน ต่างๆ ทงัยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนั

ซึงเป็นสิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนัน นาํท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลวิYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม

ยืนลงไปในทะเล เกิดขึนจากการเคลือนทีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึงเกิดจาก

การกดัเซาะของนาํทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูป

มงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ชมวิวของทะเลแปซิฟิคนาํทะเลสวยงามแปลกตา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ด 

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจวิเฟินJiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึงในอดีตเคยเป็นแหล่งขุด

ทองชือดงัของไตห้วนั เมือกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิงดึงดูดใจให้นกัท่องเทียวมาเยือน 

ชมร้านรวงต่างๆทงัร้านนาํชา ร้านขายขนม และ ของทีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซึงประดบัดว้ยโคม

ไฟสีต่างๆและตรอกซอยเลก็ๆทีเต็มไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเทียวจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั  แวะซือสินคา้ผลิตภณัฑเ์ครืองสาํอางต่างๆ ทีศูนย์เครืองสําอาง   

นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  เพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.05 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS เทียวบินที TG635 มีอาหารบนเครืองบริการ 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง** 

22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตารางวนัเดนิทาง ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลวิ 

หมู่บ้านโบราณ จวิเฟิน 4 วัน  คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) 

เริมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

 ส.ค.   ส.ค.  25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

 ส.ค.   ส.ค.  25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

 ก.ย.   ก.ย.  25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

 ก.ย.   ก.ย.  25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

 ต.ค.   ต.ค.  25+1 24,900 24,500 23,900 4,000 

 ต.ค.   ต.ค.  25+1 23,900 23,500 22,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงตัวไม่สามารถระบุทีนังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

กาํหนด สะสมไมล์การบินไทยได้ % 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ  คืน (ห้องพักแบบ  ท่าน และ  ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดียวท่านสามารถ

ชําระค่าบริการเพมิเตมิได้โดยทําการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทท่ีองเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดนิทาง 

 ภาษีนาํมนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ กก./ท่าน ไม่เกนิ  ใบ และ ถือขึนเครืองได้ท่านละ  กก./ ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหัีก ณ ทจ่ีาย %และภาษมีูลค่าเพิม % 



 ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าเข้าประเทศ

ไต้หวนั) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศ

ซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถนิ,คนขับรถ ในอตัรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร์  ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

**ขณะนีนักท่องเทียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทําวซ่ีาหากมกีารเปลียนแปลงจะต้องกลบัมายืนวีซ่าเข้าออกปกต ิทางทัวร์

จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิมอีกท่านละ ,  บาท หรือมากกว่าตามทีสถานฑูตกําหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือนไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงนิค่ะ 

 
เงือนไขการสํารองทนีงัและการยกเลกิทัวร์ 

.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาทส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า  วนั 

มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วนั) 

.กรณียกเลกิ 

.  ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดนิทาง  วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

.  ยกเลกิการเดินทาง -  วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ %และริบเงนิมดัจาํทังหมด 

.  ยกเลกิภายใน  วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทําการเลือนการเดนิทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดนิทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจบ็ป่วย

กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง  วันทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณี 

.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนที

บริษทัฯกาํหนดไว้(  ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอืนทีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง

นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

.คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีมีผู้ เดนิทางไม่ถึง  ท่านขอสงวนสิทธิเลือนวนัเดนิทางหรือยกเลิก

การเดนิทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดินทาง 

.กรณีทีท่านต้องออกตวัภายในประเทศเช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทัวร์,ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าททีุกครังก่อนทําการ

ออกตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่



รับผดิชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

.ลูกค้าทีไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าทีระบุตามรายการทัวร์เพมิท่านละ ,  บาท/ร้าน 

.กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ

กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบนิ , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตภัุยพิบัตทิางธรรมชาติ(ซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณทีีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 กรณีม ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมัีดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


