
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

**ตั�งแต่วนัที� �� ต.ค.�� – �� มี.ค.�� เฉพาะพเีรียดที�เดินทางไปตรงกบัวนัองัคารและวนัพฤหัสทางสายการบินมีการปรับเปลี�ยน
เวลาบินขาไปจะเปลี�ยนเป็น +�.++น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ  เวลา 1�.1+น. ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
และจะถึงสนามบินไถจง ประเทศไต้หวนั เวลา 1�.66น. ส่วนขากลบัเวลาบินจะกลบัเป็นเวลาปกติ 17.�+-19.16 ** 

**ตั�งแต่วนัที� �� ต.ค.�� – �� มี.ค.�� เฉพาะพเีรียดที�เดินทางกลบัตรงกบัวนัองัคารและวนัพฤหัส ทางสายการบินมีการ
ปรับเปลี�ยนเวลาเดินทางกลบัดังนี� ออกจากสนามบินไถจง เวลา 1:.++ น. และจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เวลา �+.76 น. 
ส่วนเวลาบินขาไปจะเป็นเวลาปกติ** 

วนัแรก  กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาเกต็      �(-/กลางวนั/เยน็
อสิระ) 
+�.++ น. พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั�น � ประตู : เคาท์เตอร์ Q สายการบินเวยีดเจ๊ทแอร์เวย์ 

VIETJET AIRWAY โดยมีเจ้าหน้าที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
+�.++น. ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง ประเทศไต้หวนั โดยเที�ยวบิน VZ560 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 

 

 

1�.76 น.  เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั�วโมง) 

เที�ยง �บริการอาหารเที�ยง อิ�มอร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื�องดื�มขึ�นชื�อของไต้หวนั 

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที'ลี(ภยัมาอยู่กนัที'ไตห้วนั ซึ' ง

สร้างขึ(นอย่างง่ายๆจากวสัดุทั'วไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและกาํแพงใน

หมู่บา้นจนเป็นที'สนใจของบุคคลทั'วไปทาํให้มีชื'อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที'ยวชื'อดงัของเมืองไทจงไปใน

ที'สุด 

 

 

 

 

  

จากนั�น นําท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นําท่านเดินช็อปปิ( งไถจงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่

จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทั(งมื(อหลงั และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารปิ( งยา่ง 

ฯลฯ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ�า �อสิระอาหารคํ�า ณ ไถจงไนท์มาเกต็ 

ที�พกั KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั ประเทศไต้หวนั (เมืองไถจง) 

วนัที�สอง ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 1+1 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลา

ไทเป          �(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

จากนั�น นาํท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งนํ( าจืดใหญ่ที'สุดบน

เกาะไตห้วนั ที'มาของชื'อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์

และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขื'อนกกัเก็บ

นํ( าทาํให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบันํ( าทะเล 789 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศ

เยน็สบายตลอดทั(งปีและนํ( าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื'องมาจากไดรั้บการดูแลเรื'องความสะอาด

และมลพิศอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

นําท่าน สักการะอฐิัของพระถังซําจัHง ณ วัดพระถังซําจัHงหรือ 

วัดเสวียนกวง ตั(งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา ชื'อของพระในสมยัราชวงศถ์งัที'เดินทางไป

อญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิั

ของท่านทางการประเทศญี'ปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษา

ไว ้และไดแ้บ่งมอบให้กบัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนั

อฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวที้'นี'  นาํท่าน สักการะเทพ

เจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วดัแห่งนี( เป็นวดัใหม่ที'ทางการญี'ปุ่นสร้างขึ(นหลงัจากทาํการสร้างเขื'อน

ทาํให้วดัเก่า < วดั จมอยูไ่ตเ้ขื'อน การออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศ

จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซื(อสัตย ์และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู 

ณ วดั เหวนิหวู่นี� ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิ�งลมเพื�อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 

เพื'อใหท่้านไดช้งชาอยา่งถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการดื'ม

ชา ทั(งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซื(อ

ชาอู่หลงที'ขึ(นชื'อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื'มทานเอง 

เดินทางสู่เมืองไทเปใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง 

จากนั�น นาํท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 1+1 (ไม่รวมค่าขึ(นตึก) ตึกระฟ้าสูง

ที'สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที'สูงที'สุดในโลกในปี พ.ศ. <,8D7 – พ.ศ. <,88F ตึก ไทเป G9G ไดรั้บรางวลั 

“ผูน้าํการออกแบบพลงังานและสิ'งแวดลอ้ม” ตึก ไทเป G9G มีจาํนวนชั(นทั(งหมด G9G ชั(น และ ชั(นใตดิ้นอีก 8 ชั(น 

ชั(น G-8 จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั(นนําเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , 

PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

จากนั�น นาํท่านแวะชมของที'ระลึก ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ' งทาํเป็นเครื'องประดบัทั(งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซึ' งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ปรับความ

สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื( น

ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั(นลงและภายในศูนยแ์ห่งนี( ยงัมีผลิตภณัฑเ์ครื'องประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีลํ(าค่าจาก

ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั(งจี(ประดบั แหวน ต่างๆ ทั(งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซึ'งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ'ง

เป็นสิ'งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั(น เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที'ใหญ่ที'สุดของไตห้วนั 

สถานที'แลนดม์าร์กอีกหนึ'งแห่งของไตห้วนั เปิดตวัอยา่งเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพื(นที'ตลาดเดิมเมื'อปี 

2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี' ปุ่นขนาด

ใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทั(งของ

ทะเล ที'จดัให้บริการเป็นโซนของแต่ละ

ประเภทอาหารจาํนวนมากมาย ทั(งนี( คุณ

สามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มา

ให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจ

ชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและ

ความสะอาดที'จะทาํให้คุณลืมภาพตลาด

สดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 

เยน็ � อสิระอาหารเยน็ ณ ตลาดปลาไทเป 

ที�พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั (เมืองเถาหยวน) 

 
วนัที�สาม ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ�ว • ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น • ศูนย์เครื�องสําอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไค

เช็ค • ซีเหมนิตงิ                               �(เช้า/กลางวนั/เยน็

อสิระ) 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั�น นาํท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี( เป็นร้านซึ' งไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเที'ยวแห่งประเทศ

ไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ขา้วตงั

สาหร่าย ฯลฯ 

จากนั�น นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ�ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น

แหลมยื'นลงไปในทะเล เกิดขึ(นจากการเคลื'อนที'ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ' ง

เกิดจากการกดัเซาะของนํ(าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูที่' หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หิน

รูปมงักร และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคนํ(าทะเลสีครามสวยงามแปลก

ตา 

 

 
เที�ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน 

จากนั(น นาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ' งในอดีตเคยเป็นแหล่ง

ขุดทองชื'อดงัของไตห้วนั เมื'อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิ'งดึงดูดใจให้นกัท่องเที'ยวมา



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เยอืน ชมร้านรวงต่างๆทั(งร้านนํ(าชา ร้านขายขนม และ ของที'ระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซึ'งประดบัดว้ย

โคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเลก็ๆที'เตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเที'ยวจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

จากนั�น  แวะซื(อสินคา้ผลิตภณัฑเ์ครื'องสาํอางต่างๆที' ศูนย์เครื�องสําอาง 

จากนั�น นําท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall)  อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ําคญั รถ และ จาํลองห้องทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ' ง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที' j ของไทย ครั( ง

เสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเมื'อวนัที' 8 มิถุนายน พ.ศ. <,89k และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี( คือ การ

ชม การเปลี'ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั( นสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ'งจะเปลี'ยนเวรทุกๆชั'วโมง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

คํ�า �อสิระอาหารมื�อเยน็ ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดนิซีเหมินติง 

นาํท่าน เดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ�าตามอัธยาศัย) หรือที'คนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น

ยา่นชอ้ปปิ( งของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปปิ( งของนกัท่องเที'ยวดว้ยเช่นกนั ในยา่นนี( เป็น

ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นํ( าเงิน โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและ

ทาํสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบร้านคา้แนะนาํสาํหรับนกัท่องเที'ยวชาวไทย ซึ' งราคาถูกกว่าไทยประมาณ F9 % ไดแ้ก่ 

ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ'งรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

ที�พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั (เมืองเถาหยวน)  

วนัที�สี� มิฮายาร่าไอศกรีม • สนามบินไถจง • กรุงเทพฯ      �(เช้า/-/-) 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)  

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที'มีดีทั(งความสวย

และความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื'อดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี( เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ดดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกลิ'นอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว 

Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวันี'ทาํใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 

 

 
11.�+ น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินไถจง  เพื'อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

17.�+ น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เที'ยวบินที' VZ561 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง** 

19.16 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

หมายเหตุ : หากสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในรายการมีการสลบัปรับเปลี�ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางผู้จดัขอ

สงวนสิทธิTในการปรับและเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั�งนี�ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขดงักล่าวก่อนทาํ

การจองทุกครั�ง 

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตารางวนัเดนิทาง ไต้หวนั ไถจง ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อทุยานเย๋หลิ�ว 

หมู่บ้านโบราณ จิ�วเฟิ� น 4 วนั � คืน โดยสายการบิน VIETJET (VZ) 
เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี�ยว 

02 ธ.ค.�� 05 ธ.ค.�� 30+1 11,900 11,900 10,900 4,000 

03 ธ.ค.�� 06 ธ.ค.�� 30+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

04 ธ.ค.��  07 ธ.ค.�� 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

+� ธ.ค.�� +� ธ.ค.�� 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

09 ธ.ค.�� 12 ธ.ค.�� 30+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

10 ธ.ค.�� 13 ธ.ค.�� 30+1 11,900 11,900 10,900 4,000 

12 ธ.ค.�� 15 ธ.ค.�� 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

19 ธ.ค.�� 22 ธ.ค.�� 30+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

23 ธ.ค.�� 26 ธ.ค.�� 30+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

25 ธ.ค.�� 28 ธ.ค.�� 30+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

26 ธ.ค.�� 29 ธ.ค.�� 30+1 16,900 16,900 15,900 4,000 

�9 ธ.ค.�� �+ ธ.ค.�� 30+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

02 ม.ค.�� +6 ม.ค.�� 30+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

1� ก.พ.�� 1� ก.พ.�� 30+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัHวเครื�องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตัHวไม่สามารถระบุที�นั�งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

กาํหนด 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ที�พักโรงแรมตามรายการ � คืน (ห้องพักแบบ � ท่าน และ � ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี�ยวท่านสามารถ

ชําระค่าบริการเพิ�มเติมได้โดยทาํการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านั�น 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

� ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 

� ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,+++,+++ บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ�ามันและภาษีตัHวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 

� ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ �+กก./ท่าน ไม่เกนิ � ใบ และ ถือขึ�นเครื�องได้ท่านละ 9 กก./1ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย �%และภาษีมูลค่าเพิ�ม 9% 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย 

× ค่าวซ่ีาเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนั) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศ

ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ ในอตัรารวม 1,200 NT/ลูกทวัร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

**ขณะนี�นักท่องเที�ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาหากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลบัมายื�นวซ่ีาเข้าออกปกติ ทางทวัร์
จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ�มอกีท่านละ 1,9++ บาท หรือมากกว่าตามที�สถานฑูตกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และเงื�อนไขต่างๆ ก่อนทาํการจองและชําระเงนิค่ะ 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 

1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 6,+++ บาทส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า16 

วนั มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง �1 วนั) 
�.กรณยีกเลกิ 
�.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง �+ วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิTการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 
�.� ยกเลกิการเดินทาง 16-�+ วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 6+%และริบเงินมัดจําทั�งหมด 
�.� ยกเลกิภายใน 17 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิTการคืนเงินค่าทวัร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 
�. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 9 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิTในการคืนเงินทุกกรณ ี
7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิTในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั�งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที�
บริษัทฯกาํหนดไว้(16 ท่านขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
6.คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ�นไปจึงออกเดินทางในกรณทีี�มีผู้เดนิทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิTเลื�อนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 1+ วนัก่อนการเดินทาง 
�.กรณทีี�ท่านต้องออกตัHวภายในประเทศเช่น (ตัHวเครื�องบิน,ตัHวรถทวัร์,ตัHวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทาํการ
ออกตัHว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตัHวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 
9.ลูกค้าที�ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที�ระบุตามรายการทวัร์เพิ�มท่านละ 1,+++ บาท/ร้าน 
:.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 

� บริษัทฯมีสิทธิTในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม

แรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ�งลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� กรณ ี“หญงิตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิTที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

� ตัHวเครื�องบินเป็นตัHวราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั2งสิ2น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั2น ท่านต้องทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั2งสิ2น 

� กรณ ี“หญงิตั2งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี2อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั2งสิ2น 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 


