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วนัแรก  กรุงเทพ • สุวรรณภูม ิ• ไถจง • ล่องเรือสุริยนัจนัทรา • วดัเหวนิหวู่ •  ตลาดกลางคืน เจยีอี ้       (-/กลางวนั/เยน็) 
06.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผู้โดยสารขาออก  ประตู 3 เคาท์เตอร์ E สายการบนิเวยีดเจ๊ทแอร์เวย์ 

VIETJET AIRWAY โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

09.00น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไถจง ประเทศไต้หวนั โดยเที่ยวบนิ VZ560 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได้ ที่นัง่อาจจะไม่ได้นั่งตดิกนัและ

ไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบนิ    

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวนั 

จากนั้น น าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน ้ าจืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ

ไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ ทิศ

ตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเข่ือนกกัเก็บน ้ าท าให้มี

ขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเยน็สบายตลอด

ทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอย่าง

เคร่งครัด 
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น าท่าน สักการะอัฐิของพระถังซ าจั๋ง ณ วัดพระถังซ าจั๋ง

หรือ วดัเสวยีนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบ

สุริยนัจันทรา ช่ือของพระในสมยัราชวงศ์ถงัท่ี

เดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพู

ทวีปเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศญ่ีปุ่นเป็นผู ้

เก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบให้กบัประเทศ

ไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวท่ี้น่ี 

น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรือ 

วัดกวนอู ว ัดแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่น

สร้างข้ึนหลงัจากท าการสร้างเข่ือนท าให้วดัเก่า 2 

วดั จมอยู่ไตเ้ข่ือน การออกแบบของวดัเหวินหวู่

โครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศ

จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้

แห่งความซ้ือสัตย ์และคุณธรรม การขอพรจาก

องค์เทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวู่นี ้ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพ่ือเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากนั้น  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจยีอี ้(ใช้เวลาเดินทาง 1.30 นาที)  

ชอปป้ิงตลาดกลางคืนเมืองเจยีอี ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมาย  

ที่พกั SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (เมืองเจยีอี)้ 
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วนัที่สอง ชิมชาอู่หลง • อาลซีาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • มฮิายาร่าไอศกรีม • ไถจง • ฟ่งเจีย๋ไนท์มาเกต็  

                                          (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชา

แบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและ

ไดรั้บประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลี

ซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ี

ข้ึนช่ือของไตห้วนัไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

จากนั้น เดินทางเดินทางข้ึน เขาอุทยานอาลซีาน อุทยานท่ีมี

ความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไต้หวนั 

น าท่านเดินชมอุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2 ,500 ปีและชม

สวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้น สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลซีาน  

จากนั้น  น าท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของ

อุทยานท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง 
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น าท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 นาที)  

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มยิาฮาร่า)  

★★พเิศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้งความสวยและ

ความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลง
เป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter 
การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีท าใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจีย๋ไนท์มาเกต็ น ้ำ 

น าท่านเดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวนั ฟ่งเจีย๋ไนท์มาเกต็ ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานท่ีแห่ง

น้ีติดกบัหมายลยัฟ่งเจ๋ียท าใหมี้นกัศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจ านวนมาก มีส้ินคา้หลากหลายมากมากให้ท่านได้

เลือกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทส

ตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯหม่ำล่ำหรือซุปน ้ำใส 

ที่พกั KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองไถจง) 
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วนัที่สาม ร้านพายสับปะรด • ไทเป • อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค • ร้านสร้อยสุขภาพ • ถ่ายรูปตึกไทเป 101 • ซีเหมินติง                                                             

            (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป โดยใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง  ระหว่างทาง น าท่านแวะชม ร้านขนมพาย

สับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอด

ภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ฯลฯ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายใน

ยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือน

ประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปล่ียน

เวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ

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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สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตวั

หลงัเจ็บป่วยใหส้ั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจากใตท้ะเล

ของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึงเป็นส่ิง

แสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกบั ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก) ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก

ในปี 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 และร้านอาหารชั้นน าเช่น 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารม้ือเยน็ ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมนิตงิ 



BT-TPE061_VZ_JUN-OCT19 

น าท่าน เดินทางสู่ ซีเหมนิตงิ(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย) หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช้

อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ในย่านน้ีเป็นถนนคน

เดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว ้

อยา่งเป็นระเบียบร้านคา้แนะน าส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA 

TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

ที่พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั (เมืองเถาหยวน)  

 

 

วนัที่ส่ี ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบนิไถจง       (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยู่กนัท่ีไตห้วนั ซ่ึงสร้าง

ข้ึนอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสนัสดใสตามผนงัและก าแพงในหมู่บา้นจน

เป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปท าใหมี้ช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจงไปในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินไถจง  เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.30 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เท่ียวบินท่ี VZ561 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง** 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

........................................................................................................................... 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทาง ไต้หวนั ไถจง ทะเลสาบสุริยนัจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว 

หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่ิน 4 วนั 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET (VZ) 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

26 มิ.ย.62 29 มิ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 

10 ก.ค.62 13 ก.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 

31 ก.ค.62 03 ส.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 4,000 

21 ส.ค.62 24 ส.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 

28 ส.ค.62 31 ส.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 

04 ก.ย.62 07 ก.ย.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 

18 ก.ย.62 21 ก.ย.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 

02 ต.ค.62 05 ต.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 

16 ต.ค.62 19 ต.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 4,000 
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อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

ก าหนด 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถช าระ

ค่าบริการเพิม่เตมิได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 

 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวซ่ีาเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัส าหรับชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนั) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอตัรารวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

**ขณะนีน้ักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวซ่ีาหากมกีารเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาเข้าออกปกต ิทางทัวร์จะต้อง
เรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑูตก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงินค่ะ 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า30วนั 

มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 
 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงนิมดัจ าทั้งหมด 
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2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจบ็ป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯ
ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดยีวกนั บริษทัต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายในประเทศเช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆใน
กรณถ้ีาท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.ลูกค้าทีไ่ม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทัวร์เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 
8.กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง*  

 

 

 


