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วันแรก  กรุงเทพ •  สุวรรณภูมิ • เจียอี ้• น ้ำพุกลำงเมือง • ตลำดกลำงคืน WENHU   (-/SET BOX/เยน็) 
06.00 น. พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำร 1 ขำออก ช้ัน 2 ประตู 4  สำยกำรบินไทย 

THAI AIRWAYS โดยมีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน 
08.25 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน TG632  
13.05 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้หวัน ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

ระหว่ำงทำง บริกำร  SET BAKERY & MILK TEA ของว่ำงและชำนมเคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวัน 

  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี ้(ใช้เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง)  

จากนั้ นน าท่านชม  น ้ำพุกลำงเมือง (Chiyi Central Fountain Cycle) เมืองเจียอ้ี  ได้ช่ือว่า “ดินแดน

ประชาธิปไตยในไตห้วนั” และน ้ าพุกลางเมืองก็เปรียบเสมือน ตัวแทนของประชาธิปไตยในดินแดนแห่ง

ประชาธิปไตย เพราะน ้ าพุแห่งน้ีเป็นสถานที่ในการระลึกถึงประวติัศาสตร์การพฒันาระบบประชาธิปไตยของ

ไตห้วนั 
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ค ำ่ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูสเต๊กจำนร้อน 

ให้ท่ำนได้เลือกสรร หมู ไก่ เน้ือ ปลำ และ บุปเฟ่ต์สลัดบำร์ สำมำรถแจ้งกับหัวหน้ำทวัร์ในวนัเดินทำงได้เลยค่ะ 
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จากนั้น ชอปป้ิงตลำดกลำงคืน WENHUA NIGHT MARKET เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงที่สุดในเจียอ้ี ในตอนกลางวนัถนน 

Wenhua ก็เป็นถนนส าหรับการคมนาคมเหมือนถนนอ่ืนๆทัว่ไป และกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน 

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย 

ที่พัก TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่สอง เจียอี ้• อำลีซำน • น่ังรถไฟโบรำณชมอุทยำน • ชิมชำอู่หลง  • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์

มำเก็ต (เช้ำ/กลำงวัน/เยน็) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
จำกน้ัน เดินทางเดินทางขึ้น เขำอุทยำนอำลีซำน อุทยานที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียงที่สุดในเกาะไตห้วนั น ำท่ำนเดิน

ชมอุทยำน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปดว้ยป่าสนอายหุลายร้อยปี ไปจนถึงอาย ุ2 ,500 ปีและชมสวน

ซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้น สักกำระเจ้ำพ่อเสือ ณ ศำลเจ้ำพ่อเสือกลำงอุทยำนอำลีซำน จากนั้น น ำท่ำน

น่ังรถไฟโบรำณชมอุทยำน (รวมค่ำรถไฟแล้ว) ผา่นเสน้ทางป่าสน ใหท้่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยาน

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 
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เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จำกน้ัน น ำท่ำนชิมชำอู่หลง และ ชมการสาธิตการ

ชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่าง

ถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้ง

ชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน 

และเลือกซ้ือชาอู่หลงที่ขึ้นช่ือของไตห้วนั

ไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

น ำท่ำน เดินทางกลับเมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทาง 

1.30 นาที)  

 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยำฮำร่ำ)  

★★พิเศษให้ท่ำนได้ชิมไอศกรีมท่ำนละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและ

ความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลง

เป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter 
การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีท าใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 
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ค ำ่ บริกำรอำหำรเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชำบูหม่ำล่ำหรือท่ำนซุปน ้ำใสให้ท่ำนได้เลือกสรร  

 

 

 

 

 

น ำท่ำน เดินช็อปป้ิง ตลำดกลำงคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจ๋ียไนท์มำเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีส้ินค้า

หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ  าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและ

อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 
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ที่พัก IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่สำม หมู่บ้ำนสำยรุ้ง • ทะเลสำบสุริยันจันทรำ • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซ ำจ๋ัง • เจียงไคเช็ค • ร้ำนขนมพำย

สับปะรด • ตึกไทเป 101 •     (เช้ำ/กลำงวัน/เยน็อิสระ) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
เดินทำงสู่ หมู่บ้ำนสำยรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภยัมาอยูก่นัที่ไตห้วนั ซ่ึง

สร้างขึ้นอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนังและก าแพงใน

หมู่บา้นจนเป็นที่สนใจของบุคคลทัว่ไปท าให้มีช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่ือดงัของเมืองไทจงไปใน

ที่สุด 

 

 

 

 

 
 
 
น าท่าน  สักกำระเทพเจ้ำกวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัด

กวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ น

สร้างขึ้นหลงัจากท าการสร้างเขื่อนท าให้วดัเก่า 

2 วดั จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวดัเห

วนิหวู่โครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของ

ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้า

กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสัตย ์และคุณธรรม 
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กำรขอพรจำกองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชำวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพ่ือเป็นกำรสักกำระองค์เทพ

เจ้ำกวนอู 

 
จำกน้ัน น าท่านล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยันจันทรำหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน ้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ

ไตห้วนั ที่มาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 
ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกกัเก็บน ้ าท  า
ให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดับน ้ าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเยน็
สบายตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและ
มลพศิอยา่งเคร่งครัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรเมนูปลำประธำนำธิบด ี

เดินทำงสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) 
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จำกน้ัน น าท่ านชมอนุสรณ์สถำน เจียงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่ านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใช้ส าคญั รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ัง

เสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ

ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

จำกน้ัน น าท่านแวะชม ร้ำนขนมพำยสับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ขา้วตงั
สาหร่าย ฯลฯ 

จำกน้ัน น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดใน

โลกในปี 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 ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหาร

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

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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น าท่าน เดินทางสู่ ซีเหมินติง (อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย) หรือที่คนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น

ยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเที่ยวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ีเป็น

ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและ

ท าสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบร้านคา้แนะน าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ 

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

ค ำ่  อสิระอำหำรค ำ่ ณ ซีเหมินติง  
ที่พัก  THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ท่ำนได้แช่น ้ำแร่ส่วนตัวในห้องพกัช่วยให้เลือดหมุนเวียนด ี

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยำนแห่งชำติเหย่หลิว • ถนนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน •  ศูนย์เคร่ืองส ำอำง

(เช้ำ/กลำงวัน/-) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

จำกน้ัน น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ

สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน

ตวัหลงัเจบ็ป่วยให้สั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจากปะกำรังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจาก

ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนั

ซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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จำกน้ัน น าท่านชม อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม
ยืน่ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคล่ือนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจาก
การกดัเซาะของน ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูป
มงักร และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ชมววิของทะเลแปซิฟิคน ้ าทะเลสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรทะเลซีฟู๊ด 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบรำณจ่ิวเฟ่ินJiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่งขดุ

ทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพยีงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจใหน้กัท่องเที่ยวมาเยอืน 

ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน ้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมววิทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบัดว้ยโคม

ไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

จำกน้ัน  แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ ที่ศูนย์เคร่ืองส ำอำง   
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น าท่านเดินทางสู่สนำมบินเถำหยวน  เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
20.05 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 มีอำหำรบนเคร่ืองบริกำร 

**ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง** 
22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัรำค่ำบริกำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

ตำรำงวันเดนิทำง ไต้หวนั ไถจง ทะเลสำบสุริยันจนัทรำ อุทยำนเย๋หลิว่ 

หมู่บ้ำนโบรำณ จิว่เฟ่ิน 4 วนั 3 คืน โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY (TG) 
เร่ิมเดนิทำง กลบัจำกเดนิทำง จ ำนวน รำคำผู้ใหญ่ รำคำเดก็ เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

10 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

24 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

07 ม.ิย. 62 10 ม.ิย. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

21 ม.ิย. 62 24 ม.ิย. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

05 ก.ค. 62 08 ก.ค. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

19 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

09 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

23 ส.ค. 62 26 ส.ค. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

 
อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลี่ยนแปลงต๋ัวไม่สำมำรถระบุที่น่ังได้ โดยทำงสำยกำรบินจะเป็นผู้
ก ำหนด 
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 ที่พักโรงแรมตำมรำยกำร 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่ำน และ 3 ท่ำน) หำกมำไม่ครบคู่หรือต้องกำรพักเดี่ยวท่ำนสำมำรถ
ช ำระค่ำบริกำรเพิ่มเติมได้โดยท ำกำรจองและช ำระเงินก่อนกำรเดินทำงเท่ำน้ัน 

 อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิในกำรสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำรถโค้ชและยำนพำหนะ รับ–ส่งสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทัวร์น ำเที่ยวตำมรำยกำร 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเง่ือนไขตำมกรมธรรม์)  
 ภำษีน ้ำมันและภำษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทำง) 
 ค่ำระวำงน ้ำหนักกระเป๋ำไม่เกิน 20กก./ท่ำน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่ำนละ 7 กก./1ใบ 

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

 ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย 

 ค่ำวีซ่ำเดินทำงเข้ำประเทศไต้หวันส ำหรับชำวต่ำงชำติ (PASSPORTไทยได้รับกำรยกเว้นกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศ
ไต้หวัน) 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสำร,อินเตอร์เน็ต,มินิบำร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรำยกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,อุบัติภัยทำงธรรมชำติ,กำรประท้วง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำรถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งที่เมืองไทยและต่ำงประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอัตรำรวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่ำน/ทริป(บังคบัตำมระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมสินน ้ำใจของทุกท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชำวไทยได้รับกำรยกเว้นกำรท ำวีซ่ำหำกมีกำรเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมำย่ืนวีซ่ำเข้ำออกปกติ ทำงทวัร์
จะต้องเรียกเก็บค่ำวีซ่ำเพิ่มอีกท่ำนละ 1,700 บำท หรือมำกกว่ำตำมทีส่ถำนฑูตก ำหนด (ไม่รวมค่ำบริกำร) ** 

กรุณำอ่ำนรำยละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่ำงๆ ก่อนท ำกำรจองและช ำระเงนิค่ะ 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ังและกำรยกเลกิทวัร์ 
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1.กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมัดจ ำ 5,000 บำทส่วนที่เหลือช ำระทันทีก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ15 วัน 
มิฉะน้ันถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอัตโนมติั(ช่วงเทศกำลกรุณำช ำระก่อนเดนิทำง 21 วัน) 
2.กรณยีกเลิก 
2.1 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ำมัดจ ำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกำล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินมัดจ ำโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วัน ก่อนกำรเดนิทำง หักค่ำทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ ำทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเล่ือนกำรเดนิทำงของ
ท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงได้ตำมควำมเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณท่ีำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่
บริษัทฯก ำหนดไว้(15 ท่ำนขึน้ไป)เน่ืองจำกเกดิควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯและผู้เดินทำงอ่ืนที่เดนิทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
น ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆทีเ่กิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน 
5.คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไปจึงออกเดนิทำงในกรณทีี่มีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำนขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทำงหรือยกเลกิ
กำรเดินทำงโดยทำงบริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 10 วันก่อนกำรเดินทำง 
6.กรณทีี่ท่ำนต้องออกต๋ัวภำยในประเทศเช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกคร้ังก่อนท ำกำร
ออกต๋ัว เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณถ้ีำท่ำนออกต๋ัวภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลีย่นเวลำบินเพรำะถือว่ำท่ำน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ำว 
7.ลูกค้ำที่ไม่ประสงค์จะลงร้ำนสินค้ำที่ระบุตำมรำยกำรทัวร์เพิม่ท่ำนละ 1,000 บำท/ร้ำน 
8.กรณใีช้หนังสือเดินทำงรำชกำร(เล่มน ้ำเงิน)เดินทำงเพ่ือกำรท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆ
ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

รำยละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำง
เป็นส ำคญั 
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 หนังสือเดินทำงต้องมอีำยกุำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเที่ยว
เท่ำน้ัน (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ถึงและไม่
สำมำรถเดินทำงได้ ) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลิกบิน , กำรประท้วง,กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณท่ีำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำทีก่รม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ(ซ่ึงลูกค้ำ
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกผู้เดนิทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,ไม่ทำนอำหำร
บำงมื้อ,เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อนเดินทำง
เรียบร้อยแล้วเป็นกำรช ำระเหมำขำด 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋ำเกิดสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

 กรณทีี่กำรตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวรำคำพิเศษ กรณทีี่ท่ำนไม่เดนิทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ
เปลี่ยนช่ือได้ 

 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ
จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจงึมดัจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง** 


