
 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถมฟรีกระเป๋าชอปป้ิงเก๋ๆ ใสข่องไดเ้ยอะจุใจ 

WiFi On Bus – เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,สุก้ีเซียนเย ่

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 



 

วนัที1่ กรงุเทพ(ดอนเมอืง)-เถาหยวน 
17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทเกอรแ์อร ์(TIGER AIR) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

20.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ ไทเกอรแ์อร ์(Tiger air) 
เทีย่วบนิที ่IT506 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

00.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) หลังจากท่านไดผ้่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเขา้สู่

โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่King’s Paradise Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที2่ เถาหยวน-หนานโถว-ผหูลี-่วดัจงไถฉานซือ่-รา้นชา-ลอ่งทะเลสาบสรุยิจันัทรา-  
          วดัพระถงัซ าจ ัง๋-วดัเหวนิหวู-่ไถจง-ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว “วดัจงไถฉานซือ่” (Chung Tai Chan Monastery)  
1 ใน 4 วัดใหญ่ของไตห้วัน เป็นสถานที่ศักดิสทิธิ ์เป็น
แหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม มผีูเ้ขา้ไปเยีย่มชมสักการะ
เป็นจ านวนมาก ภายนอกอาคารบุดว้ยหินอ่อน มีประตู
ทางเขา้ดา้นในอาคารท าจากทองแดง ภายในวัดเป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์ อย่างพระสังกัจ
จายน์ ที่มีใบหนา้อิม่เอิม่ดว้ยรอยยิม้ ผ่านเขา้ไปจะมีองค์
เทพเจา้สีท่ศิทีช่าวจนีเรยีกวา่ "สเีทยีนไตอ้๊วง" และดา้นใน
องคพ์ระประธานพระสัมมาสมัพุทธเจา้ มชีือ่จนีวา่ "หนี่เลอ่" สว่นทางหอ้งโถงดา้นขา้งก็ยังมี
ทา่นปรมาจารยต์ั๊กมอ้ พระภกิษุชาวอนิเดยีผูใ้หก้ าเนดินกิายเซนในประเทศจนี และองคเ์ทพ
เจา้กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินั
จนัทราหรือ SUN MOON LAKE ไดรั้บการขนานนามว่า
เป็น "สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆคนไตห้วัน
นิยมมาฮันนีมูนกันดว้ย ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อกีแห่งของชาว
ไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มจีุดท่องเที่ยวที่
ส าคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวัดเกา่แกม่าก 
ซึง่สรา้งมาเพือ่เป็นเกยีรต ิใหพ้ระถังซมัจ๋ัง ทีบ่กุป่าฝ่าดงจาก
จนีไปอนิเดยีเพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวัดมี
ความสวยงาม สงบ เหมาะแก่การน่ังชมวิวทั้งทะเลสาบ 
รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบ
สุริยันจันทรา น่ันคือ ไข่ตม้ใบชา ไข่ตม้น ้ าซุปใบชาใส่

เห็ดหอมและสมนุไพรจนีหอมกรุ่น รสชาตขิองไขต่ม้นัน้กลม
กล่อมพอดไีม่ตอ้งเตมิซอสใหเ้สยีรสชาต ิรับรองวา่อร่อยจน
หยดุไมอ่ยูเ่ลยทเีดยีว ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง และน าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู 
ณ วดัเหวนิหวู่ หรอื วดักวนอู เป็นวัดศักดิส์ทิธิอ์กีแห่งของไตห้วัน ซึง่ภายในจะเป็นที่
ประดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ
ซือ่สตัย ์เป็นทีนั่บถอืของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วดัซึง่มี
มลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้ชมการสาธติการชงชาแบบตา่งๆ เพือ่ใหท้่านได ้
ชมิและชงชาอย่างถูกวธิแีละไดรั้บประโยชน์จากการดืม่ชา ทัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชา
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จากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซือ้ชาอู่หลงที่ข ึน้ชื่อของ
ไตห้วนัไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง หลังจากชมิชาแลว้
ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงชลิๆ ไปกับ ฟงเจีย๋
ไนทม์ารเ์ก็ต ทีเ่ป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั
และราคาก็ถูกกวา่ในไทเป มขีองขายมากมายใหทุ้กท่าน
ไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหาร
นานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนัดทอ่งเทีย่ว
ใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี้นัน้มสีนิคา้แบ
รนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ และ
มแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วนั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนพูเิศษ สกุ ีเ้ซยีนเยส่ไตสไ์ตห้วนั 

พกัที ่Moving Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที3่ ไทจง-ไทเป-ขนมพายสปัปะรด-อทุยานเหยห่ลิว่-ฉอืเฟ่ิน(ปลอ่ยโคมลอย)-ตกึ
ไทเป 101-Duty Free-ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางจากเมอืงไทจง สูเ่มอืงไทเป แวะซือ้ของฝาก ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่

เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลก อสิระใหทุ้กท่านได ้

ลองทานและเลอืกซือ้ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก ไม่

วา่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตเิย่หล ิว่ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตขิอง

ไตห้วันตั ้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New 
Taipei City) เขตต าบลว่านหลี ่(Wanli District) ดว้ยความ
โดดเดน่ทางธรณีวทิยากับหนิรูปร่างแปลกตา ซึง่ภมูทัิศน์หนิ
ของเย่หลวิถอืเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
ในโลกอกีแห่งหนึ่งเลยก็ว่าไดเ้ป็นชายหาดที่มชี ือ่เสยีงเต็ม
ไปดว้ยโขดหนิที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจาก
การกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ 
เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงท่ัวทัง้
เกาะไตห้วนั และ ท่ัวโลก  ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปู ตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นฉอื
เฟ่ิน หมูบ่า้นฉือเฟ่ินเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ อยูใ่นอ าเภอผงิส ีเป็น
หมู่บ า้นโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ า้น 
เนือ่งจากในอดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถ่านหนิ 
เมือ่ยคุสมัยเปลีย่นไป ใครทีแ่วะมาเทีย่วทีห่มูบ่า้นนี้นอกจาก
ไดถ้่ายรูปเก๋ๆแลว้  ยังไดเ้พลดิเพลนิกับการปลอ่ยโคมลอย 
(คลา้ยโคมยี่เป็ง) และทานของอร่อยๆ ไดต้ลอดสองขา้ง
ทาง โคมลอยของไตห้วนั มชีือ่วา่ “โคมขงหมงิ” ถกูประดษิฐ์
ข ึ้นโดยขงเบ ง้  ที่ปรึกษาด า้นการทหารคนส าคัญใน
ประวัตศิาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืสือ่สารของกองทัพตัง้แต่เมือ่ครัง้ น าท่าน
แวะชอ้ปป้ิงทีร่า้น Duty Free เจา้ใหญท่ีส่ดุของไตห้วัน ทีต่กึ Everrich ซึง่ใครมาไตห้วัน
ตอ้งชอ้ปที่นี่ก่อนกลับ เพราะที่นี่รวมของฝากทัง้ขนมและสนิคา้แบรนด์เนมไวค้รบครัน 
จากนัน้พาท่านเทีย่วชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ตกึช ัน้ 89) เป็นหนึง่ใน Landmark 
หลักของเมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วนั และสงูเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคย
สูงที่สุดในโลก) มคีวาสูงมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยวยอดฮติเมือ่มา
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เยอืนไทเป ขนาดทีม่สีถานีรถไฟใตด้นิเป็นของตัวเอง ทีด่า้นบนจะมจีุดชมววิในร่มทีช่ัน้ 89 
และสามารถขึน้บันไดตอ่ไปทีล่านชมววิกลางแจง้ทีช่ัน้ 91 ไดด้ว้ย ตกึไทเป 101 มทัีง้หมด 
101 ชัน้ตามชือ่และชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ทีช่ัน้ 1-5 จะเป็นสว่น
ของหา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายของแบรนดเ์นม รา้นคา้รา้นอาหาร
ตา่งๆ โดยทีช่ัน้ 5 จะมเีคา้เตอรข์ายตั๋วส าหรับขึน้ลฟิทไ์ปยัง
จุดชมววิที่ชัน้ 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึง่
เป็นลฟิท์ที่ไดรั้บการลงเป็นสถติวิ่าเร็วที่สุดในโลกโดยกนิ
เนสส์เวลิด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่
ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาท ีโดยภายในลฟิทจ์ะมหีนา้จอที่
เพดานลฟิท์ท าเหมอืนว่าเราก าลังพุ่งออกไปในอวกาศใหช้มระหว่างอยู่ในลฟิท์ดว้ย ใช ้

เวลาไมถ่งึ 1 นาทก็ีขึน้มาถงึชัน้ 89 ซึง่เป็นชัน้ชมววิกวา้งๆอยูใ่นอาคาร จากนี้จะมบีันไดให ้
เดนิขึน้ไปที่ลานชมววิกลางแจง้ที่ชัน้ 91 ไดด้ว้ย และสามารถเดนิลงที่ชัน้ 88 เพื่อไปดู
ลกูตุม้ยักษ์ Wind Damper ทีช่ว่ยเรือ่งการทรงตัวของตกึเมือ่รับมอืกับแผ่นดนิไหวและลม
พายุ อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์
รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย 
อสิระทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย 

เย็น อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง 

  พัก Happiness Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที4่   ไทเป-เจยีงไคเช็ค-ศนูยเ์ครือ่งประดบั-เถาหยวน-กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านชอ้ปป้ิงชคิๆ สนิคา้พืน้เมอืงและศูนยเ์ครือ่งประดบั เลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ 
สนิคา้เกษตรพืน้บา้น จากทกุภมูภิาค ิของไตห้วนั กวา่ 20,000 ชนดิ อาทเิชน่ ศนูยป์ระการัง
ไตห้วนัเกรดพรเีมีย่ม อัญมณี หยกิหนิตาแมว หนิเป่ยโถว น ้าหอม แผน่มารค์หนา้ ผลติภัณฑ์
บ ารุงผวิ สรอ้ยคอเวชส าอางค ์สนิคา้แบรนเนม น ้าหอม เครื่องส าอางค ์ราคาถูก เสือ้ผา้ 
แว่นตา เป็นใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย   น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไค
เช็ค  เป็นหนึง่สัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และสถานที่
ท่องเที่ยวหลักที่ตอ้งมาของเมืองไทเป สรา้งขึน้ตั ้งแต่ปี 
1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง 
ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสี

น ้าเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรง
กลางของจตุ รั ส เส รีภ าพ ( Freedom Square) มีบั น ได
ดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดย
ภายในจะมรีปูปั้นท าจากทองสมัฤทธิข์องท่านในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจาก
รูปป้ัน  ของท่านในที่อืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นใน
หลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า คือ จริยธรรม 
ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 
15.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสู ่โดยสายการบนิ ไทเกอรแ์อร ์

(TIGER AIR)  เทีย่วบนิที ่IT505 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.50 ชัว่โมง)  
18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
 

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
http://www.govivigo.com/ideas/178-taiwan-%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-101
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79


 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

26-29 ต.ค. 61 15,900 15,900 4,000 

03-06 พ.ย.61 14,900 14,900 4,000 

17-20 พ.ย. 61 15,900 15,900 4,000 

03-06 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

04-07 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

05-08 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

11-14 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

12-15 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

18-21 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

19-22 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 
3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 20 กโิลกรัม ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
     1.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
     2.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
     3.  คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรับชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดรั้บการยกเวน้การท า 
         วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
     4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร ์
 ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 ตอ่ทรปิ ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ และน ้าใจ
จากทา่น 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 



 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวร์

แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
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