
 

 
 
 

 
 
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 13820 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

STW 2 # TAIPEI - ALISHAN - TAICHUNG  

เร ิม่ตน้เพยีง 13,990 บาท  



06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร์

สายการบนิ  VIETJET AIR (VZ) ประตู ทางเขา้เบอร ์10 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

09.00 น. บนิลัดฟ้าสูเ่มอืงไทจง ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Vietjet Air เทีย่วบนิทีV่Z560 

13.45 น. ถงึ สนามบนินานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

แลว้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่าง ๆ ของไตห้วัน 

ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

วันที ่1      สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ไทจง – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต (-/L/-)                                                  

http://bit.ly/2NMk5YE


บา่ย  บรกิาร Snack Box set (ชานม+ขนมเคก้)(1) และเดนิทางสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

น าทกุทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่
ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่น

สามารถชมชีวป ระ วัติแล ะ

รูปภาพประวัตศิาสตร์ส าคัญที่
ห า ดู ไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 
โ ด ย ภายในจะมีรูปป้ันท าจากทอง

สัมฤทธิป์ระธานาธบิดีเจียงไค
เช็คใน ทา่น่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้
แ ย ้ ม และจะม ี  ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่
2 นาย ตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้น
ใ น หลังจะมีขอ้ความปรัชญาทาง

การเมอืงการปกครองของท่าน

อ ยู่  3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย 
และวทิยาศาสตร ์โซนที่ชัน้ล่างของอนุสรณ์สถาน

จะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดีตประธานาธบิดี
เจียงไคเช็ค อีกทั ้งทั ้งยังมีการจัดโชว์ส ิ่งของ
เครื่องใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอีกหนึ่งพเิศษหาก

ใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนี้คอื พธิีเปลีย่นเวรทหาร ซึง่
จะมทีกุ ๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของ
ทุกวัน จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมิ

นตงิ หรอืซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมอืง
ไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยามแสควร์ใน
กรงุเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นทีท่ันสมัยของวัยรุ่น

ในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง 
หรอืของกิ๊บชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชัน่เรือ่ย ๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกี

ทัง้สนิคา้มีแบรนด์ของทีนี้ยังถอืไดว้่ามีราคาทีถู่กเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกัน
อยา่งจุใจ 

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ 

 พกัที ่TAIPEI : RELITE HOTEL XIMENDING หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซานซือ่ หรอื วดัเขามงักร  เริม่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1738 ซึง่ตรงกับรัชสมัย

ของราชวงศช์งิจักรพรรดเิฉี่ยนหลง เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ ี
ชื่อเสียงและความศักดิ์สทิธิ์ ทั ้งชาวไตห้วันและ
ชาวต่างชาติมากราบไหวก้ันเป็นจ านวนมาก มีผู ้

กลา่วไวว้า่วัดหลงซนัซือ่เป็นทีร่วมเทพเจา้องคต์่างๆ
ไวม้ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของไตห้วันและปัจจุบันเป็นวัด
ทีม่ชี ือ่เสยีงที่สดุในกรุงไทเป จากนั้นน าท่านเลอืก

ซือ้ของฝาก รา้นขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยม
ของไตห้วัน ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไม่ว่า
จะเป็นขนมชือ่ดังอย่างพายสับปะรด อบใหม่ๆ สดๆ 

มรีสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลง
ตัว อกีทัง้ยังมพีายเผือก เคก้น ้าผึง้ และของกนิเล่น

ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญ่ก็นยิมซือ้อยา่งป๊อปคอรน์ชสี 
 เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั(3) ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ! ชาบูไตห้วนั  

วันที ่2        ไทเป – วัดหลงซาน – รา้นขนมพายสับปะรด – ตกึไทเป 101 – Duty Free –            (B/L/D) 
                 เมอืงเจยีอี ้



น าท่านเดนิทางสู่ ตกึไทเป 101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่

กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มี
ความสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ 

ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิ
เชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, CHANEL, COACH, 
GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS 

VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, 
PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, 
TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้ จากนั้นน า

ทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี Duty Free ซึง่มสีนิคา้
คณุภาพ เครือ่งประดับ และสนิคา้เพือ่เสรมิสขุภาพใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย ไดเ้วลาอันสมควรน า

ท่านเดนิทางสู่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่แยกการปกครอง
ออกมาจากเทศมณฑลเจียอี ้มลีักษณะเป็นพืน้ทีร่าบ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน ถูก
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนึง่และอกีดา้นตดิกับทะเล เทศมณฑลเจยีอีเ้ป็นเพยีงมณฑลเดยีวในไตห้วันที่

มีถงึสามอุทยานแห่งชาต ิ(National scenic area) ไดแ้ก่ Alishan National Scenic Area, 
Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึง่ทัง้สามพืน้ที่
ดังกลา่วลว้นมทีัศนียภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกันไป 

  ค า่    บรกิารอาหารกลางวนั(4) ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ! สเต็กสไตล ์+ สลดับาร ์

  พกัที ่CHIAYI : ORIENTAL LUXURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(5)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูอุ่ทยานอาลซีาน (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
 น าทา่นชมและถา่ยภาพกับ สะพานอาลซีาน (Eternity Suspension Bridges-Alishan) ซึง่อยู่

ภายในอทุยานอาลซีาน เป็นสะพานเกา่แกท่ีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์ และสวยงามแห่งหนึ่งของไตห้วัน 
จากนั้นน าท่านน ัง่รถไฟโบราณเพื่อเที่ยวชม
บริเวณภายในอุทยาน  ซึ่งที่นี่ เ ป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตห้วัน 
ตัง้แต่สมัยที่ญี่ปุ่ นยังปกครองอยู่มีทัง้นักเขียน
และศลิปินมากมายทีม่าหาแรงบันดาลใจในการ

สรา้งผลงาน เนื่องจากมธีรรมชาตทิีส่มบูรณ์ ทัง้
ป่าไม ้ภูเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์หาทีอ่ืน่เปรยีบ

ไม่ไดค้รัง้หนึ่งในชวีติตอ้งมาเยอืน น าทุกท่าน

เดนิชมป่าสน 2,000 ปี ทวิสนตัง้เรยีงตระหง่าน 

พลิว้ตามลมอย่างเป็นธรรมชาตสิวยงาม บาง
ชว่งอาจมีหมอกจาง ๆ เหมาะแก่การเก็บภาพ
ไวเ้ป็นที่ระลึก จากนั้นพาท่านแวะชมิชาอาลี

ซานที ่รา้นชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มี
รสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยละลายไขมัน ปลูก
บนเขาอาลซีานในระดับความสูงเป็นพันเมตร

จากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทย
นยิมซือ้กลับเป็นของฝาก  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั(6) ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ฝงเจีย่ไนท์
มารเ์ก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชีอืเสยีงของเมอืงไทจงและไดรั้บการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคนืที่
ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้และเตบิโตพรอ้มกับ

มหาวทิยาลัย มรีา้นคา้ รา้นขายอาหาร เครือ่งดืม่ รวมถงึภัตตาคารใหเ้ลอืกมากมาย และยังเป็นแหล่งช ้

วันที ่3        เจยีอี ้– อทุยานอาลซีาน – สะพานอาลซีาน – น่ังรถไฟโบราณ – รา้นชา – ไทจง –       (B/L/-) 

                ฝงเจีย่ไนท ์มารเ์ก็ต  



อปป้ิง เสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องส าอาง คอนแทคเลนส ์ฯลฯ ทีเ่ด็ดสุดส าหรับผูท้ี่ชืน่ชอบชานมไข่มุก

ตลาดแหง่นี้ม ีOnitsuka tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ 

 พกัที ่TAICHUNG : MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่4       ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – กรุงเทพฯ                                                                 (B/-/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(7)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเทีย่วชมหมู่บา้นสายรุง้ หรอื เรนโบว ์วลิเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้น
เล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์ของมหานครไทจง เดมิคือ มณฑลไถจง เป็นมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน 

(ไตห้วัน) หมู่บา้นสายรุง้ ถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1940 – 1950 เพื่อใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย
ชัว่คราวส าหรับทหาร แตจ่บลงดว้ยการเป็นตัง้ถิน่ฐานถาวรของทหารเหลา่นัน้ ปัจจุบันหมูบ่า้นแหง่นี้ได ้
กลายเป็นฮอตสปอตส าหรับการทอ่งเทีย่วของมหานครไถจงไปแลว้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
12.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตไิทจง เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
14.30 น.         เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Vietjet Air เทีย่วบนิทีV่Z561 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

เดอืนกนัยายน 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พักเดีย่ว (จ่ายเพิม่) 

 24 – 27     กนัยายน   13,990 4,000 

เดอืนตลุาคม 2562 

01 – 04       ตลุาคม    13,990 4,000 

21 – 24       ตลุาคม 14,990 4,000 

** รายการสแีดง เป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยุด  

อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 
 หมายเหตุ ** เด็ก คอื อายุต า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั (นบัจากวนัทีก่ลบัจากตา่งประเทศ) 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันรว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ

รา้นรัฐบาล คอื ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทาง
บรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่
กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใด ๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุ

เมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก
ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NTD /ทา่น 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนื
มดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย

แลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

หมายเหต ุ**ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ** 

กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า
ทัง้หมด เนื่องจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามันที่

ยังมไิดช้ าระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใด ๆ ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์้น ๆ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

วธิกีารช าระเงนิ 



3. การตดิตอ่ใด ๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

4. กรณแีฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสอืเดนิทางมอีายุการใชง้าน 

6 เดอืนขึน้ไป) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยว
หรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับ

ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใด ๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่ง ๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า
เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใด ๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึเสาร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงือ่นไขอืน่ ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่
ทางบรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง
ของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ

และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดหากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่  
ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทาง

ตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิต่อและชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ ๆ  
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัง้สิน้  ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ เช่น 
การยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรือ

สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคุมของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ที่นั้น ๆ ที่จะ
สง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าใน

กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ่้ายที่บรษัิทจ่ายไปแลว้ เป็น
ตน้  

- กรณียกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางส่วน

ใหก้ับท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 



- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนด

ไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้่าน แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ่้าย
ที่เกดิขึน้จริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมที่ท่าน
เดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ต๋ัว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม

น ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง 
- เนื่องจากต๋ัวเครื่องบนิชุดนี้เป็นต๋ัวราคาพเิศษ (ต๋ัวกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันที่ที่ระบุไวบ้นหนา้ต๋ัวเท่านั้น 
จงึไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกต๋ัวเครื่องบนิไป

แลว้นั้น ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ที่สามารถ
เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวเครื่องบนิ

ไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิการ ทัง้น้ีจะขึน้อยูกั่บสายการบนิเท่านัน้) 
- บรษัิทฯท าหนา้ที่เป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบรษัิทขนส่งเมือ่เกดิ
การสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 

ท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรียกรอ้ง
ขอคนืคา่บรกิารไดห้ากท่านไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถ
น ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที่ ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯได ้

ช าระใหกั้บบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมเีหตุอันใดที่ท าใหท้่านไม่ได ้
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยดึถือและ
ค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 

 


