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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู • สนามบินเถาหยวน • เจียอ้ี      (-/-/เย็น) 
 

05.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วยป์ระต ู3 เคานเ์ตอร ์D 

Thai Airwaysโดยมเีจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

08.15 น. ออกเดินทาง (บินตรง) ส ูป่ระเทศไตห้วนั เมืองเถาหยวน โดยเที่ยวบินที ่TG632 

  บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง** 

 
12.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

**เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง** พบการตอ้นรับอย่างอบอุน่จากเจา้หนา้ที่ 

จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองเจียอ้ี 

ค ่า บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร สเตก๊จานรอ้น และ สลดับารบ์ปุเฟ่ต ์

           
ท่ีพกั TSUN HUANG HOTELหรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว (เมืองเจียอ้ี) 
 

วนัท่ีสอง อทุยานอาลีซาน • นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี • รา้นใบชา •ไถจง • MIYAHARA ICE CREAM 

(เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนัน้เดินทางเดินทางขึน้เขาอทุยานอาลีซานอทุยานที่มคีวามสวยงามและมชีือ่เสียงที่สดุในเกาะไตห้วนั 

น าท่าน เดินชมอทุยาน ตามเสน้ทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายรอ้ยปีไปจนถึงอาย ุ2,500 

ปี และชมสวนซากรุะและดอกกหุลาบพันปี จากนั้นน าท่านสกัการะเจา้พ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลาง

อทุยานอาลีซาน จากนั้นน าท่าน นัง่รถไฟโบราณชมอทุยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท้่านเพลิดเพลินกับ

บรรยากาศของอทุยานที่มคีวามอดุมสมบรูณ ์ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดกูาล 



 

 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 

จากนัน้น าท่านชิมชาอ ู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบตา่งๆ เพ่ือใหท้่านไดช้งชาอย่างถกูวิธีและไดร้ับ

ประโยชนจ์ากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงที่ขึน้ชื่อของ

ไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง 

จากนัน้น าทา่น เดินทางกลบัเมืองไถจง เดินทางสูร่า้น MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮารา่)  

★★พิเศษใหท้่านไดชิ้มไอศกรมีท่านละ 1 SCOOP★★ สดุยอดรา้นของหวานเมืองไทจง ที่มดีีทัง้ความ

สวยและความอร่อย เป็นรา้นไอติมและรา้นอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีรา้นนี้เป็นโรงพยาบาลตา 

ต่อมาไดด้ัดแปลงเป็นรา้นอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลดว้ยการ

ตกแตง่แนว Harry Potter การมจีดุขายเฉพาะตวันี่ ้ท าใหร้า้น Miyahara ดึงดดูลกูคา้อย่างไมข่าดสาย 

ค ่า บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบชูาบบูปุเฟ่ต ์

  
ท่ีพกั INHOUSE HOTEL ระดบั 4 ดาว (เมืองไถจง) 

วนัท่ีสาม ฟารม์ชิงจ้ิง • นัง่กระเชา้ลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ • หม ูบ่า้นวฒันธรรมอะบอรจิิน • ไทเป  

(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ ฟารม์ชิงจ้ิง (Cingjing Farm)เป็นฟารม์เลี้ยงแกะที่อยู่บนภเูขา สภาพภมูิประเทศโดยรอบ

ใหบ้รรยากาศแบบยโุรป ตั้งอยู่ตอนกลางของไตห้วัน เมื่อคณุมาถึง น าพาไปชมฟาร์มที่ไวเ้ลี้ยงแกะ และ 

บริเวณชมวิว ในบริเวณสนามหญา้ที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ มีเวทีส าหรับชมการแสดงตัดขนแกะ และ ใน

บริเวณฟารม์ คณุสามารถสมัผสัแกะไดอ้ย่างใกลช้ดิ นอกจากนีย้ังสามารถ สนกุสนานไปกบัการขีม้า้ที่แสน

นา่รักไดอี้กดว้ย  

 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

สดุพิเศษ!! น าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้า ระหว่างท่ีโดยสารกระเชา้ลอยฟ้า สามารถชมทิวทศันท่ี์งดงามข้ึนช่ือของ

ทะเลสาบสรุยินัจนัทราและแอ่งผหูล่ี ชมความงามทัว่ทะเลสาบสรุยินัจนัทราภายใน 7 นาที 
 

  
น าท่ านสู่  หม ู่บ้านวัฒนธรรมอะบอริ จินฟอร์โมซาน (Formosan Aboriginal Culture Village)

ประกอบดว้ย 9 หมู่บา้น 9 ชนเผ่า ซ่ึงจะมีการแยกแต่ละหมู่บา้นออกไปตามแต่ละชนเผ่า พนักงานและ

บคุลากรของหมูบ่า้นคือประชาชนที่สืบเชื้อสายมาจาก 9 ชนเผา่นัน้เอง และจากสิ่งนีจ้ะท าใหผู้เ้ขา้ชมสามารถ

สัมผสักับประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตไดอ้ย่างถ่องแทแ้ละใกลช้ิด ภายในมีกิจกรรมที่เปิดใหน้กัท่องเที่ยว

สามารถเขา้ชมมากมาย ไดแ้ก่ งานป้ัน, การทอผา้, การท าเคร่ืองป้ันดินเผา, การท าอาหาร, งานถัก, การ

ออกก าลงักายเฉพาะชนเผา่, งานหัตถกรรม, การละเลน่และการเตน้ร าตามรปูแบบประเพณีของแตล่ะชนเผา่

พ้ืนเมอืงน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองไทเป 

ค ่า  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารระดบัมิชลินสตาร ์CHAMONIX TEPPANYAKI MICHELIN★★ 
 

 
 

ท่ีพกั LOFT SEASIDE HOT SPRING หรอืเทียบเท่า ประเทศไตห้วนั (เมืองไทเป)ใหท้่านไดผ้อ่นคลายความ

เม่ือยลา้และกระต ุน้ระบบไหลเวียนเลือดดว้ยการแช่น ้าแรแ่บบสว่นตวัในหอ้งพกั 
 

  
 

วนัท่ีส่ี  อทุยานแห่งชาติเยห๋ล่ิว • ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน • ศนูยเ์ครือ่งส าอาง • ซีเหมินติง 

(เชา้/กลางวนั/อิสระเย็น) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านชม อทุยานแห่งชาติเย๋หล่ิวYEHLIU GEO PARKอทุยานทางธรณี ของประเทศไตห้วัน

ลักษณะเป็นแหลมย่ืนลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตา

รปูร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการกัดเซาะของน า้ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที่ หินรปูเศียรพระราชินีอลิธซาเบ

ธหินรปูเจา้หญิง หินรปูมังกร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิกน า้

ทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 



 

  
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทะเลซีฟู๊ ดสไตลจี์น 

น าทา่นเดินทางสู ่ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ินJiufen Old Street หมูบ่า้นโบราณบนไหลเ่ขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่ง

ขดุทองชือ่ดงัของไตห้วนั เมือ่กาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเกา่เป็นสิ่งดึงดดูใจใหน้กัท่องเที่ยวมา

เยือน ชมรา้นรวงตา่งๆทัง้รา้นน า้ชา รา้นขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทศันข์องบา้นโบราณซ่ึงประดับ

ดว้ยโคมไฟสีตา่งๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมาก 

  
จากนัน้แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางตา่งๆ ที่ ศนูยเ์ครือ่งส าอาง 

ค ่า เดินทางสู ่ซีเหมินติง (อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั) หรือที่คนไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเป

เป็นย่านช็อปป้ิงของวัยร ุ่นและวัยท างานของ

ไตห้วัน ยังเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนักท่องเที่ยว

ดว้ยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่ง

โซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้าเงิน โดย

สังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลข

และท าสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน า

ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงราคาถกูกว่า

ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก ่ONITSUKA TIGER, 

NEW BALANCE, ADIDAS, H&M, MUJI ซ่ึงรวม

สินคา้ร ุ่นหายากและราคาถกูมากๆ 

ท่ีพกั TAIPEI GRANDEN XIMENTINGหรอืเทียบเท่าระดบั 5 ดาว ประเทศไตห้วนั (ไทเป) 
 

วนัท่ีหา้ ผลิตภัณฑ์สรอ้ย Germanium • วัดหลงซาน • ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าข้ึนตึก • รา้นขนมพาย

สบัปะรด • อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค      (เชา้/กลางวนั/-) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนัน้น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทัง้สรอ้ยคอ

และสร้อยขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่  Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์

อิเล็คทรอนคิสป์รับความสมดลุในระบบตา่งๆ ของร่างกายสามารถชว่ยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต 

อัลไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลงัเจ็บป่วยใหส้ัน้ลงและภายในศนูยแ์ห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑเ์คร่ืองประดบัจาก 

ปะการงัสีแดง อัญมณีล า้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วัน ทั้งจี้ประดับ แหวนต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นตน้ 

ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึงเป็นสิ่งแสดงถึงบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 



 

จากนัน้เดินทางสู่ วดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่ง

ของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่ามีอายเุกือบ 

300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี

ค.ศ. 1738 เพ่ือเป็สถานที่สักการบชูาสิ่งศักสิทธิ์ตาม

ความเชือ่ของชาวจีน มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม

คลา้ยกับวัดพทุธของจีนแต่มีลกูผสมของความเป็น

ไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์

ไตห้วันท าให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควร

พลาดของเมืองไทเป วัดหลงซานหรือ เหมงเจีย 

หลงซาน (Mengjia Longshan) แต่เดิมสรา้งขึ้นเพ่ือ

สักการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจา้องค์

อ่ืนๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกวา่ 100 องคท์ี่ดา้นใน โดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ 

เจา้แม่ทับทิม ที่เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง เทพเจา้กวนอ ูเร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหนา้ที่การงาน และเทพเย่ว์

เหลา่ หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทราที่เชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

จากนัน้น าทา่นถ่ายรปูดา้นนอกกับ ตึกไทเป 101 ไมร่วมค่าข้ึนตึก ตึกระฟ้าสงูที่สดุในมหานครไทเป และ

เป็นตึกที่สงูที่สดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดร้ับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบ

พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชัน้ทั้งหมด 101 ชัน้ และ ชัน้ใตด้ินอีก 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะ

เป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นน า  เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM, ZARA, ROLEX, PANNERAI, 

DIOR, CHANEL ซ่ึงรวมสินคา้ร ุ่นหายากและราคาถกูมากๆ 

  
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารเส่ียวหลงเปา 

น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นนี้เป็นรา้นซ่ึงไดก้ารรับรอง

คณุภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไตห้วัน และราคาย่อมเยาปลอด

ภาษ ีสินคา้แนะน าไดแ้ก ่ขนมพายสบัปะรด ขนมพายเผอืก ขนมพายช็อค

โกแลตไสเ้กาลดั หมแูผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา  

จากนัน้น าท่านชม อนสุรณส์ถาน เจียงไคเช็ค อนสุรณร์ าลึกถึงท่าน

อดีตประธานาธิบดีไตห้วัน รวบรวมประวัติ ของใชส้ าคัญ รถยนต ์และ 

จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายในยังมีพระบรมฉายา

ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศ

ไตห้วันเมื่อวันที่ 5 มิถนุายน พ.ศ. 2506 และไฮไลทอี์กอย่าง ณ อนสุรณส์ถานแห่งนี้คือ ชมการเปลี่ยนเวร

ยามของทหารรักษาการรปูป้ันส าริดทา่นเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปลี่ยนเวรทกุๆ ชัว่โมง 

   
18.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

20.10 น. เดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG635 



 

บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง** 

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
 

ตาราง วนัเดินทาง ไตห้วนั ฟารม์แกะชิงจิง อทุยานอาลีซานอทุยานเยห๋ล่ิว 5 วนั 4 คืน  

โดยสายการบินการบินไทย (TG)   

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

01 มี.ค.62 05 มี.ค.62 25+1 25,900 25,900 24,900 5,000 

15 มี.ค.62 19 มี.ค.62 25+1 26,900 26,900 25,900 5,000 

29 มี.ค.62 02 เม.ย.62 25+1 27,900 27,900 26,900 5,000 

05 เม.ย.62 09 เม.ย.62 25+1 27,900 27,900 26,900 5,000 

11 เม.ย.62 15 เม.ย.62 25+1 29,900 29,900 28,900 5,000 

26 เม.ย.62 30 เม.ย.62 25+1 27,900 27,900 26,900 5,000 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดั Economy Classไป-กลบัพรอ้มกร ุป๊ กรงุเทพฯ-ไทเป-กรงุเทพฯ สายการบินไทย 

Thai Airway(TG) 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบค ู่หรือตอ้งการพกัเด่ียว

ท่านสามารถช าระค่าบรกิารเพ่ิมเติมไดโ้ดยท าการจองและช าระเงินกอ่นการเดินทางเท่านัน้ 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรอืเปล่ียนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ

✓ ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบ ุ

✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกนัอบุติัเหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 30กก./ท่าน และ ถือข้ึนเครือ่งไดท้่านละ 7 กก./1ใบ 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเขา้ประเทศไตห้วันส าหรบัชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวีซ่าเขา้

ประเทศไตห้วนั) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ โทรศพัท-์โทรสาร อินเตอรเ์น็ต มินิบาร ์ซกัรีด 

ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุัติภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยดุงานการถกูปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้

ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอย ูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ผ ูช้่วยคนขบัรถในอตัรา 1,000 NTD/ทริป/ท่าน (บังคบัตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้าใจของทกุท่าน (ไมร่วมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ แต่ไมบ่งัคบัทิป) 

**ขณะน้ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวีซ่าหากมีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งกลบัมาย่ืนวีซ่าเขา้ออก

ปกติ ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 1,700 บาท(ไมร่วมค่าบรกิาร) ** 



 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรณุาจองทัวรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

นอ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิ้น 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดินทาง หักค่าทวัร ์50% และริบเงนิมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทกุกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่บริษัทก าหนดไว ้(15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนที่เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายตา่งๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทา่น 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ท่าน ไมม่ีหัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วม

เดินทางไปดว้ย โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เชน่ (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งก่อนท า

การออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทาง

บริษทัจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีถา้ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ และหากไฟลทบิ์นมกีารปรับเปลี่ยนเวลา

บิน เพราะถือวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้  

• ในกรณีใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการเล่มสีน า้เงินเดินทางจะตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเทศไตห้วัน กรณุาแจง้เจา้หนา้ที่ทกุ

ครั้งที่ท าการจอง 

• กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏิเสธในการเขา้ – 

ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษทัมสีิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผูม้ีจดุประสงค์เดินทางเพ่ือ

ทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ (หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัไมร่ับผดิชอบหากอายเุหลือไมถึ่ง

และไมส่ามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน การประทว้ง การ

นัดหยดุงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั หรือเหตภุยัพิบัติทาง

ธรรมชาติ (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อบุัติเหตใุนรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้ เป็นการช าระเหมาขาด 



 

➢ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารดุจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถ

เปลี่ยนชือ่ได ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางบริษทั จะถือว่า

ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต ้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

** กอ่นตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 


