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รหสัโปรแกรมทัวร ์PARADISE TAIWAN-IT-W02 

 
 

PARADISE TAIWAN 

จุดเด่น 

 

 ลอ่งเรอืชม ทะเลสาบสรุยิันจันทรา 

 ชม พพิธิภัณฑก์ูก้ง 

 ศกึษาประวัตศิาสตร ์อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

 ชอ้ปป้ิง ซเีหมนิตงิ, เฝิงเจีย่ไนท ์มารเ์ก็ต 

 ไหวพ้ระ วัดหลงซานซือ่ 
 

ชื่อโปรแกรม PARADISE TAIWAN   
จ ำนวน 4 วนั 3 คนื 
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วนัที ่ รำยละเอยีดกำรทอ่งเทีย่ว มือ้อำหำร 

D1 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) - / - / - 

D2 วดัจงไถฉานซือ่ - ลอ่งทะเลสาบสรุยิันจันทรา - วดัพระถังซมัจ๋ัง - ไทจง เฝิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต B / L / D 

D3 DIY พายสบัปะรด - อทุยานเย๋หลวิ - ตลาดโบราณผงิซ ี- ตกึไทเป101 ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ B / L / D 

D4 DUTY FREE - อนุสรณ์เจยีงไคเชค็ - Mitsui Outlets - กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) B / - / - 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (ทำ่อำกำศยำน ดอนเมอืง) 

 

18:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ - ประตทูางเขา้ - เคาน์เตอร์ - สายการ
บนิ Tiger Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

20:00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยเทีย่วบนิที ่IT506 
 

00:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ทีพ่กั  CENTURY HOTEL TAOYUAN หรอืเทยีบเทำ่   

 

 
 

วนัที ่2 วดัจงไถฉำนซือ่ - ลอ่งทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - ไทจง เฝิงเจีย่ไนทม์ำรเ์ก็ต 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังจากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางไปยัง วัดจงไถฉาน ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกงบประมาณสรา้งกวา่ หมืน่ลา้น
บาทมคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกันกับตกึ 101 มโีครงสรา้งทีแ่ข็งแกร่งมาก เมือ่ปี 1999 

เกดิแผ่นดนิไหวอย่าง รุนแรง พสธุาแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมู่บา้นหายไป ทีเ่มอืงหนานโถว แตว่ัดนี้กลับไม่
เป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วันมาก มหีอ้งเรยีนกวา่ 1,000 หอ้ง เพือ่ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระ

ธรรม 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู อาหารพืน้เมอืง) 
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น าท่านล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึง่ไดรั้บการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน ตัง้อยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซนีกิแอเรยี ซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วันได ้
กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่วันที่ 21 กันยายน 1999 รวม

ความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสู่ยอดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 
กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดู

คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่  สรุยิันจันทรา พรอ้มทัง้น าทา่นนมัสการ

อฐัขิอง พระถังซมัจ๋ัง ทีไ่ดอ้ญัเชญิ อฐัธิาตกุลบัมาที ่วดัเสวยีนกวง หรอื วดัพระถัมซ าจ๋ัง เมือ่ปี ค.ศ.1965 
                                     

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (เมนู บฟุเฟ่ตช์าบ)ู 
จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ค ึกคักที่สุดของเมืองไถจง มีสนิคา้พื้นเมือง

หลากหลายอยา่ง ทัง้ขนมกนิเลน่และของทีร่ะลกึทีม่ชี ือ่ของเมอืงไถจงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 
ทีพ่กั  DAY PLUS TAICHUNG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่           

 

 
                                       

วนัที ่3 DIY พำยสบัปะรด - อุทยำนเยห๋ลวิ - ตลำดโบรำณผงิซ ี- ตกึไทเป101 ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงไทเป (ประมาณ 2 ชม.) น าทา่นเดนิทางแวะซือ้ของฝากที ่รา้นขนมเหวย

เกอ๋ เป็นรา้นขนมทีอ่ร่อยและขึน้ชือ่ของไตห้วัน ซึง่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ 3 ปีซอ้น ทา่นสามารถเลอืกซือ้และสนุก

กับการ DIY พายสัปปะรด ในแบบของท่านเพื่อเป็นของฝากจากเมืองไตห้วันได ้โดยทเีด็ดคอื พายสับประรด 
เฟ้ิงหลสีู ่อันโดง่ดัง น าทกุท่านตืน่ตาตืน่ใจกับ อทุยานเย๋หลิว่ จุดเหนือสดุของไตห้วันมลีักษณะเป็นแหลมทอด

ยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง เต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตา และงดงามเกดิจากการกัด
กร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกเมือ่หลายลา้นปีกอ่นท าใหเ้กดิการทบัถมของแนว

หนิตามชายฝ่ังในรูปร่างทีแ่ตกต่างกันประกอบดว้ยโขดหนิ ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเทา้เทพธดิา, 
เทยีน, ดอกเห็ดเตา้หูรั้งผึง้ และทีโ่ดดเดน่มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุก็คอื เศยีรราชนิ ี

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู อาหารทะเล) 
หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่ผงิซ ีทีเ่ป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่ถีนนสายเกา่และโคมไฟ สงัเกตวา่ยา่นนีต้ามสถานหีรอืขา้งทางจะ

มกีระบอกไมไ้ผ่เขยีนขอ้ความแขวนไวอ้าจจะเป็นค าอวยพรหรอือธษิฐาน นอกจากนัน้ ผงิซ ียังมเีทศกาลโคมไฟ 
Lantern Festival อนัโดง่ดงัจัดเป็นประจ าทกุปีเราจะเห็นรา้นคา้ตา่งๆ ประดบัโคมไฟ หรอืมภีาพวาด ก าแพง ของ

ทีร่ะลกึตา่งๆ ทีเ่ป็นโคมไฟอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นมาสมัผัสสญัลักษณ์แห่งเมอืงไทเป ตกึไทเป 101 (ไม่รวมขึน้

ตกึ) มีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมของเอเชยีตะวันออกแบบดัง้เดมิกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน โดยผสมผสาน

สัญลักษณ์อันเป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจนีและความเชือ่ใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยลี ้ายุคไดอ้ย่างลงตัว ตัว
อาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งตอ่กนั            

                          

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (เมนู สเต็ก+สลดับาร)์ 
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จากนัน้น าท่านไปยัง ย่านซเีหมนิตงิ แหล่งชอ้ปป้ิง กนิ เทีย่วทีโ่ด่งดังในเมอืงไทเป ถา้จะเทยีบกับบา้นเราก็คง

เทยีบไดก้ับย่านสยามสแควร์ ทีน่ี่เป็นศนูยร์วมแห่งแฟชัน่ทีท่ันสมัย ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชอ้ปกันอย่างจุใจ นอกจาก
เป็นแหลง่เสือ้ผา้แฟชัน่แลว้ ซเีหมนิตงิยังมโีซนอาหารหลากหลายใหนั้กทอ่งเทีย่วเลอืกชมิไดอ้ยา่งจใุจ 

 
ทีพ่กั  GALLERY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่           

 

 
 

วนัที ่4 DUTY FREE - อนุสรณเ์จยีงไคเช็ค - Mitsui Outlets - กรุงเทพฯ (ทำ่อำกำศยำน ดอนเมอืง) 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึง่มีสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ 
จากนัน้น าท่านระลกึถงึอดตี ประธานาธบิดเีจยีง ไคเช็ค ผูเ้ป็นทีรั่กและศรัทธาของคนไตห้วัน ณ อนุสรณ์สถาน

เจยีงไคเช็ค โดยรูปปั้นเหมอืนเจยีงไคเช็คทีส่รา้งจากโลหะสัมฤทธิจ์ะประดษิฐานอยู่ชัน้บนดา้นในของอนุสรณ์
สถาน ตัวตกึสขีาว หลังคาปูกระเบือ้งสฟ้ีา มสีนามหญา้สวนดอกไมส้แีดงอยู่ดา้นหนา้เป็น 3 สเีดยีวกับสธีงชาต ิ

ไตห้วัน เป็นตัวแทนของทอ้งฟ้า พระอาทติยแ์ละเลอืดเนื้อทีส่ญูเสยีไปเป็นสญัลักษณ์แห่งอสิรภาพ ความเสมอ

ภาคและภราดรภาพ   
 

เทีย่ง อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่Mitsui Outlets ซึง่มสีนิคา้แบรนดด์ังมากมายในราคาทีล่ดจนท่านอดใจไม่ไหว

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิเถาหยวน 

 
15:40 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Tiger Air เทีย่วบนิที ่IT505 

 
18:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 
 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 
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ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีำ่ 
- 

เดอืน  พฤศจกิำยน 

03 พ.ย. 59 - 06 พ.ย. 59  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

10 พ.ย. 59 - 13 พ.ย. 59  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

17 พ.ย. 59 - 20 พ.ย. 59  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

24 พ.ย. 59 - 27 พ.ย. 59  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

เดอืน  ธนัวำคม 

08 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

15 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

22 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

เดอืน  มกรำคม 

12 ม.ค. 60 - 15 ม.ค. 60  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

เดอืน  กมุภำพนัธ ์

09 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

16 ก.พ. 60 - 19 ก.พ. 60  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

23 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60  15,900 15,900 15,900 3,900 - 

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทำ่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 รายการทวัรน์ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่ 3 รา้น คอื รำ้นชำ  รำ้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TIGER AIR 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
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 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 400 NTD /ทำ่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมำยเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
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5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขกำรจอง / กำรยกเลกิ  

 

กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 10,000 บำท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 

กำรยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

 
 


