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      รหสัโปรแกรมทวัร ์  TPE001 ALISAN 5D4N  AUG17-TG-W07 

 

 

ไตห้วนั อาลซีนั 
5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:  10 – 14 ส.ค. 60 34,900.- 

 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – หนานโถว – หนานโถว – แชน่ ้าแรอ่อนเซน็สไตล์

ไตห้วัน ณ ทีพ่ัก 
✈ O O 

RED MAPLE BOUTIQUE 

HOTEL 

2 
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จันทรา – วัดเหวนิหวู ่– วัดพระถังซมัจ๋ัง – 

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั 
O O O YING SHAN HOTEL 

3 
น่ังรถไฟโบราณศกึษาเสน้ทางธรรมชาตภิายในอุทยาน – ไทเป – 

ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
O O O 

TPE CHATEAU DE 

CHINE HOTEL 

4 
อนุสาวรยีว์รีชนจงเลีย่ฉือ – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – อทุยานแหง่ชาตเิย๋

หลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ขึน้ตกึไทเป 101 
O O O 

TPE CHATEAU DE 

CHINE HOTEL 

5 
วัดหลงซนัซือ่ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – ซเีหมนิตงิ – D.I.Y 

ท าโมจ ิ– สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – หนานโถว – หนานโถว – แชน่ า้แรอ่อนเซ็นสไตลไ์ตห้วนั ณ  

                                           ทีพ่กั 

05.00 น. 

คณะพรอ้มกันทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI 

AIRWAYS (TG) ประต ู2-3 โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

07.25 น. 
ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

TG634 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 

11.55 น. 
ถงึทา่อากาศสนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร    

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั ทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล  

ค า่ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าคณะเขา้สู่ที่พัก ใหท้่านอสิระแช่น ้ าแร่ภายในหอ้งพักตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่

แข็งแรง และผวิพรรณทีด่ ี 

พกัทีโ่รงแรม  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL  
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** กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบั 1 คนื เพือ่คา้งคนืทีอ่ทุยานอาลซีนั** 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัเหวิน่หวู ่– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ –  

                                         อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นเขือ่นที่

ส าคญัในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทร์

เสีย้ว รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุส าคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่

ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความ

ซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้

น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ปลาประธานาธบิด)ี  

  

 

                                
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเจีย้อี ้เพือ่เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั **

ส าหรบัทา่นทีเ่มารถ แนะน าใหท้านยาแกเ้มาชว่งเวลานี ้** 
 

ค า่    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  ALISHAN YING SHAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง        น ัง่รถไฟโบราณศกึษาเสน้ทางธรรมชาตภิายในอทุยาน – ไทเป –  

                                             ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณชมจดุทอ่งเทีย่วส าคัญตา่งๆ ภายในอทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั 

ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนั ในฤดใูบไมผ้ล ิดอก
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ซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 

4  เทา่นัน้  น าทา่นเดนิชมดืม่ด า่กับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดสอง

เสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกับตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งตา่งๆ  และตน้ไมน้านา

พันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานทีย่ังมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก 

  

 

เทีย่ง                                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูไ่ทเป  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 
น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิ ตลาดยามค า่คนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเป ใหท้า่นซือ้สนิคา้

พืน้เมอืง อาหาร หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึ อสิระตามอัธยาศยั 
 

 

  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม CHATEAU DE CHINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง        อนสุาวรยีว์รีชนจงเลีย่ฉอื – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิว่ –  

                                          หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ข ึน้ตกึไทเป 101 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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น าทา่นสู ่อนุสาวรยีว์รีชนจงเลีย่ฉอื สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึวรีชนใน

สมัยปฏวิตัลิม้ระบอบแมนจ ูสมัยรวมประเทศตอ่ตา้นญีปุ่่ นเรือ่ยมาถงึยคุปราบคอมมวินสิต ์

ชมทหารประจ าการเพือ่เคารพตอ่ดวงวญิาณของวรีชนทีส่ละชพีเพือ่ชาต ิซึง่ผลัดเปลีย่น

เวรยามทกุชัว่โมง ซึง่ถอืเป็นไฮไลทใ์นการชมสถานทีน่ี ้หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

พพิธิภณัฑก์ูก้ง พพิธิภัณฑซ์ึง่ไดช้ือ่วา่ เป็น 1 ใน 4 สดุยอดพพิธิภัณฑข์องโลก สถานที่

รวบรวมของล ้าคา่ในพระราชวงักูก้งของปักกิง่ไวท้ีน่ีทั่ง้หมดซึง่มปีระวตัยิาวนานกวา่ 

5,000 ปีชมของล ้าคา่หายาก เชน่ หยกผักกาดขาว หยกหมสูามชัน้ หยกตราประทับ

ประจ าตัวเฉียนหลงฮอ่งเต ้และงาชา้งแกะสลักฯลฯ 

 

  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของ

เกาะไตห้วนั มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนัา้ทะเลและลม

ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่ง ๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปู

พระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงหมูบ่า้นโบราณจิว่

เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิ ์กวงสวี ้แหง่ราชวงศช์งิ มนัีก

ขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่

ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า 

จนกระท่ังมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์“เปยซงัเฉงิชือ่” และ “อูเ๋หยยีน

เตอะซนัชวิ” ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดู นักทอ่งเทีย่วจ านวน

มากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่กึไทเป 101 (รวมคา่ขึน้ตกึ รวมคา่ขึน้ตกึชมววิชัน้ 89 แลว้) 

ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร สญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ีย่ังมจีดุชมววิทีส่งูตดิอันดับ

โลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการ

สัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและน าทา่นขึน้ลฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ย

ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 

   

   

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม CHATEAU DE CHINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        วดัหลงซนัซือ่ – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ – D.I.Y ท าโมจ ิ 

                                            สนามบนิ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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น าท่านชมวดัหลงซนัซือ่ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มชี ือ่เสยีงใหท้่านไดส้ัมผัสความงามของ

สถาปัตยกรรมไตห้วันแบบ ดัง้เดมิ สรา้งขึน้ใน พ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถงึจติใจที่เต็ม

เป่ียมไปดว้ยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปดว้ยรูปแบบของ

ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีตงดงาม หลังจากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถาน

เจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 

3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถ

ชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 

 

  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ล ิม้รสสกุ ีช้าบชูาบ ูสไตลไ์ตห้วนั)  

บา่ย 

น าท่านสัมผัสแหลง่ชอ้ปป้ิงยา่นกลางคนื ซเีหมนิตงิ หรอืสยามสแควไ์ตห้วัน ใหท้่านได ้

อัพเดทแฟชั่น อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย ทัง้สนิคา้แฟชัน่       เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย 

อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma ฯลฯ น าท่านเขา้เยีย่มชมโรงงานโมจแิหล่งรวมโมจิ

ตน้ต าหรับของญีปุ่่ น ใหท้่านไดล้อง การท าโมจดิว้ยตวัเอง ทา่นสามารถถา่ยรูปกับ รา้น

ทีม่กีารตกแตง่สไตลญ์ีปุ่่ น อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้โมจหิลากหลายชนดิอกีดว้ย 
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20.10 น. 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตปิระเทศไตห้วัน 

อ าลากรงุไทเป เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์THAI AIRWAYS 

โดยเทีย่วบนิที ่TG635 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

23.05 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  

 

ไตห้วนั อาลซีนั 5 วนั 4 คนื  

สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่10 – 14 ส.ค. 60 34,900 34,900 33,900 32,900 7,500 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมี
หนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  
หมายเหต ุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 500 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที่
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ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทาง

เป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 10 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. (Thai Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่ขึน้ตกึไทเป 101 (ราคา 600 NTD)  

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 
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2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ (มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่

โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  

คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่ง

การเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศ

ไตห้วันมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 

5-7 วันท าการ  

4. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร)์ 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 100 เหรยีญไตห้วัน ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความ

ประทับใจ) 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนั

เมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้)  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ

พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้
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เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดั

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ 

และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้

กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

ใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และ

ไดด้ าเนนิการ     ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย 

และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และ

บางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ

, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่

อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 


