
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมืองไ(-/-/-) 

 

23.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 7 

เคาทเตอรสายการบินTHAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น

89)– 

วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑสรอย Germanium –ซีเหมินติงไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

 

03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL)เท่ียวบินท่ีSL 398 (ไมมีบริการอาหารบน

เครื่อง) 

08.00น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เชา ไบริการอาหารเชา อิ่มอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไตหวัน 

จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณรําลึกถึงทานอดีต

ประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ัง

เสด็จเยือนประเทศไตหวันเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถานแหงน้ีคือ 

การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปนสําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ 

จากนั้น นําทานชมตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น89)ตึกระฟาสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเปนตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกใน

ป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตึก 

ไทเป 101 มีจํานวนช้ันท้ังหมด 101 ช้ัน และ ช้ันใตดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และ

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

และ ภายในตึกยังมีลิฟตท่ีเร็วท่ีสุดในโลก โดยกินเนสสเวิลดเรคคอรด(Guinness Book World Records) ท่ี



 

ความเร็ว 1,010 เมตรตอนาที ใชข้ึนจากช้ัน 5 ไปยัง ช้ัน 88 โดยใชเวลาเพียง 37 วินาที เพ่ือไปชมวิว ณ ช้ัน 

89 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางสูวัดหลงซาน(Lungshan Temple)เปนหน่ึง

ในวัดท่ีเกาแกและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมือง

ไทเป ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 รอยป

แลว สรางข้ึนโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนชวงปค.ศ. 1738  เพ่ือ

เปสถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศักสิทธ์ิตามความเช่ือของชาว

จีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของ

จีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบาง

คนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหท่ีน่ีเปนอีกหน่ึง

แหลงทองเท่ียวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แตเดิม

สรางข้ึนเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา 

100 องคท่ีดานในโดยมาจากท้ังศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ เชน เจาแมทับทิม ท่ีเก่ียวของกับการเดินทาง, เทพ

เจากวนอู เรื่องความซ้ือสัตยและหนาท่ีการงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ท่ีเช่ือกันวาเปนเทพผูผูก

ดายแดงใหสมหวังดานความรัก 

จากนั้น นําทานแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE)ซ่ึงทําเปนเคร่ืองประดับท้ังสรอยคอและสรอย

ขอมือซ่ึงมีการฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความ

สมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยปองกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟน

ตัวหลังเจ็บปวยใหส้ันลงและภายในศูนยแหงน้ียังมีผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีลํ้าคาจาก

ใตทะเลของใตหวัน ท้ังจ้ีประดับ แหวน ตาง  ๆท้ังยังมีปะการังแดงเปนตน ซ่ึงเปนของประดับบานชาวไตหวันซ่ึง

เปนส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

ค่ํา  นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) 

หรือท่ีคนไทยรูจักกันในนาม สยามสแควรแหงไทเปเปนยานช

อปปงของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยังเปนแหลงช็อปปง



 

ของนักทองเท่ียวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน แดง เขียว นํ้าเงิน โดย

สังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับนักทองเท่ียว

ชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , 

MUJI ซ่ึงรวมสินคารุนหายากและราคาถูกมาก  ๆ 

ค่ํา ไอิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 

ที่พัก  EHOME HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

 

วันทีส่าม รานพายสัปปะรด - อุทยานเยหลิ่ว - หมูบานโบราณจิ่วเฟน –ปลอยโคมลอยกระดาษท่ีทางรถไฟสายเกาผิง

ซ–ีซือหลินไนทมาเก็ทไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานแวะชม รานขนมพายสับปะรดรานน้ีเปนรานซ่ึงไดการรับรองคุณภาพจากการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโก

แลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตหวันลักษณะเปน

แหลมย่ืนลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซ่ึง

เกิดจากการกัดเซาะของนํ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง 

หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟกนํ้าทะเลสีครามสวยงาม

แปลกตา 

 

 

 

 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟูดสไตลจีน 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟนJiufen Old Street หมูบานโบราณบนไหลเขาซ่ึงในอดีตเคย

เปนแหลงขุดทองช่ือดังของไตหวัน เม่ือกาลเวลาผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกาเปนส่ิงดึงดูดใจให

นักทองเท่ียวมาเยือน ชมรานรวงตางๆท้ังรานนํ้าชา รานขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทัศนของบาน

โบราณซ่ึงประดับดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเต็มไปดวยรานคา และนักทองเท่ียวจํานวนมาก 

 

 



 

เดินทางสู เสนทางรถไฟสายเกาสายผิงซ ี เสนทางสายรถไฟสายส้ัน  ๆ ท่ียังคงความเปนอดีตท้ังในสวนของอาคาร

บานเรือนและสถานีรถไฟไวไดเปนอยางดี ดวยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟคอนขาง

แคบ เปดใหบริการต้ังแตยุคท่ีประเทศญ่ีปุนเขามาปกครองชวงป 1921 ในอดีตเคยเปนเสนทางขนสงถานหิน

จากการทําเหมืองแรแตปจจุบันทางรัฐบาลไตหวันไดมีการพัฒนาจนกลายเปนเสนทางการทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 

ถึงแมวาจะเปนเสนทางรถไฟสายเกาท่ีมีอายุเกือบ 100 ปแตสภาพของรถไฟและเสนทางท่ีเปดใหบริการยัง

สมบูรณพรอมใชงานเสมอ เสนทางสายผิงซีเร่ิมเปนท่ีนิยมต้ังแตป 2011 เน่ืองจากภาพยนตรรักโรแมนติกช่ือดัง

ของไตหวัน “You Are the Apple of My Eye”ไดมาใชเปนสถานท่ีถายทําฉากสําคัญของหนังสถานีซือ

เฟนสถานียอดฮิตของเหลานักทองเท่ียว เปนอีกหน่ึงสถานีท่ีผูคนนิยมปลอยโคมลอยกระดาษ(ไมรวมคาโคม

กระดาษ) ลักษณะเดนของซือเฟนคือมีเสนทางรถไฟท่ีต้ังคูขนานไปกับถนนโบราณซือเฟนใหความรูสึกคลายกับ

ตลอดรมหุบของบานเรา ท้ังยังมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเปนอยาง

มาก ภายในตัวเมืองเต็มไปดวยรานคา, รานอาหารพ้ืนเมือง, รานขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจอีก

มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานสู ยานถนนคนเดินใหญท่ีสุดในไทเป ซื่อหลิน ไนทมาเก็ต(อิสระอาหาร

ค่ําตามอัธยาศัย)ตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญเปนท่ีนิยมในหมูหนุม

สาวชาวไตหวันท่ีจะออกมาเลือกซ้ือของกิน ไมวาจะเปนอาหารทาน

เลน และอาหารคํ่า ไมวาจะเปน อาหารเสียบไมปงยาง ท้ังเน้ือหมู ไก 

ปลาหมึก เห็ด และผัก หรือจะชอบทานเตาหูเหม็นทอดท่ีไมเหม็น

เหมือนช่ือแถมมีรสชาตท่ีอรอยถูกปาก ไกทอดเจาดังHOT-STAR 

เกาลัดค่ัว นํ้าเตาหูจากถ่ัวนานาชนิดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพยอดฮิตของชาวไตหวัน ปลาทองโกทอดกรอบตัว

ใหญๆ นํ้าแข็งไสหนาตางๆ และผลไมสดท่ีรสชาติแปลกและขนาดใหญผิดหูผิดตาจากบานเรา พลาดไมไดกับ

แตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบเหมือนเมลอนเสียมากกวา   

ค่ํา ไ อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ซื่อหลินไนทมาเก็ต 

ที่พัก EHOME HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

  

วันทีส่ี่ ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯไ(เชา/-/-) 



 

 

06.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

07.00 น.  นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

10.55 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เท่ียวบินท่ีSL 399 (ไมมบีริการอาหารบนเครื่อง) 

14.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************************************ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางและวันเดินทาง ไตหวัน ไทเป อุทยานเยหลิ่ว หมูบานโบราณจิ่วเฟน 

ปลอยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมีเตียง พักเดีย่ว 

01 พ.ย. 61 04 พ.ย. 61 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

08 พ.ย. 61 11 พ.ย. 61 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

15 พ.ย. 61 18 พ.ย. 61 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

22 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

29 พ.ย. 61 02 ธ.ค. 61 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

06 ธ.ค. 61 09 ธ.ค. 61 25 14,900 14,900 14,500 3,000 

13 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

21 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 61 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

27 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61 25 16,900 16,900 16,500 5,000 

03 ม.ค. 62 06 ม.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

10 ม.ค. 62 13 ม.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

17 ม.ค. 62 20 ม.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

24 ม.ค. 62 27 ม.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000 

 

อัตราคาบริการรวม 



 

 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่นั่งได โดยทางสายการบินจะ

เปนผูกําหนด 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือตองการพักเดี่ยวทาน

สามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอนการเดินทางเทานั้น 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 กก./1ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย 

 คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาเขาประเทศ

ไตหวัน) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ

ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 บาท/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

**ขณะนี้นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขาออก

ปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,700 บาท หรือมากกวาตามที่สถานฑูติกําหนด (ไมรวม

คาบริการ) ** 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 
 



 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา

15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย

กะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่

บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท

ตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศเชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ

วาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาที่ระบุตามรายการทัวรเพิ่มทานละ 1,000 บาท/ราน 

8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  



 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง

และไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การ

นัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ 

เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอน

เดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถ

เปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของ

ทานเอง** 
 


