
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมืองไ (-/-/-) 

 

23.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7 

เคาทเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง● สนามบินเถาหยวน ●ไถจง ● บานสายรุง ● หนานโถว● ลองเรือทะเลสาบ

สุริยันจันทรา 

                   ● วัดพระถังซําจั๋ง ● วัดเหวินหวู●รานใบชา ●ไถจง   ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
 

03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL 398 (ไมมีบริการอาหารบน

เครื่อง) 

08.00น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

เชา ไบริการอาหารเชา อิ่มอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไตหวัน 

นําทานเดินทางสูเมือง ไถจง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน 

ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปนลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพง

ในหมูบานจนเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไปทําใหมีชื่อเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไป

ในที่สุด 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! บุฟเฟตชาบูหมอไฟไตหวัน หรือไถวันฮ่ัวกัว น้ําซุปหมาลาหรือ

ซุปน้ําใส 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว 

จากนั้น นําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหลงน้ําจืดใหญที่สุดบน

เกาะไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระ



 

อาทิตย และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสราง

เขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขา

สูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดรับการดูแล

เรื่องความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานสักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบนเนินเขาริม

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีป

เดิมอัฐิของทานทางการประเทศญี่ปุนเปนผูเก็บดูแลรักษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบัน

อัฐิของทานไดเก็บรักษาไวที่นี ่  

จากนั้น นําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวูหรือ วัดกวนอู 

วัดแหงนี้เปนวัดใหมที่ทางการญี่ปุนสรางขึ้นหลังจากทําการสราง

เขื่อนทําใหวัดเกา 2 วัด จมอยูไตเขื่อน การออกแบบของวัดเห

วินหวูโครงสรางคลายกับพระราชวังกูกง ของประเทศจีน ภายใน

วิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และ

คุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูนี้ 

ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเปนการสักการะองคเทพเจากวนอู 

 นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูกวิธีและไดรับ

ประโยชนจากการดื่มชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอูหลงที่ขึ้นชื่อของ

ไตหวันไปเปนของฝากและดื่มทานเอง 



 

จากนั้น นําทานเดินทางกลับเมืองไถจง นําทานเดินช็อปปงไถจงไนทมาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง สวนใหญ

จําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปง

ยาง ฯลฯ 

ค่ํา ไอิสระอาหารค่ํา ณ ไถจงไนทมาเก็ต 

ที่พัก KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวประเทศไตหวัน (เมืองไถจง) 

 

วันทีส่าม ไถจง ●ไทเป ●รานขนมพายสับปะรด ●อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไมรวมบัตร

ขึ้นตึก) ●ศูนย GERMANIUM และ ปะการังแดง●ถนนคนเดินซีเหมินติงไ (เชา/กลางวัน/เย็น

อิสระ) 
 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

นําทานแวะชม รานขนมพายสับปะรดรานนี้เปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโก

แลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดี

ไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระ

บรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือน

ประเทศไตหวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถานแหงนี้คือ การชม การ

เปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปนสําริด ทานเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง 

 

 

 

 
 

 

 
เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ 

 

จากนั้น นําทานชมตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น89)ตึกระฟาสูงที่สุดในมหานครไทเป และเปนตึกที่สูงที่สุดใน

โลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับรางวัล “ ผูนําการออกแบบพลังงานและ

สิ่งแวดลอม”  ตึก ไทเป 101 มีจํานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน 



 

หางสรรพสินคา และรานอาหารชั้นนําเชน DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , 

DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสสเวิลดเรคคอรด(Guinness 

Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรตอนาที ใชขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใชเวลาเพียง 37 

วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE)ซึ่งทําเปนเครื่องประดับทั้งสรอยคอและสรอย

ขอมือซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับ

ความสมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยปองกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลด

ระยะเวลาฟนตัวหลังเจ็บปวยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสี

แดงอัญมณีล้ําคาจากใตทะเลของใตหวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเปนตน ซึ่งเปนของ

ประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

ค่ํา  นําทานเดินทางสู  ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ํ าตาม

อัธยาศัย) หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม สยามสแควรแหง

ไทเปเปนยานชอปปงของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน 

ยังเปนแหลงช็อปปงของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานนี้

เปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน แดง เขียว น้ํา

เงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับ

นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , 

ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายากและราคาถูกมากๆ  

ค่ํา ไอิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 
ที่พัก HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 

 

วันทีส่ี่ ไทเป ●อุทยานเยหลิ่ว ●หมูบานโบราณจิ่วเฟน ●ปลอยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเกาผิงซี

●ศูยนเครื่องสําอางค●ซือหลินไนทมาเก็ทไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 



 

 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตหวันลักษณะเปน

แหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่ง

เกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง 

หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟกน้ําทะเลสีครามสวยงาม

แปลกตา 

 

 

 
 

 

 
 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟูดสไตลจีน 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟน Jiufen Old Street 

หมูบานโบราณบนไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองชื่อดัง

ของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกา

เปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชมรานรวงตางๆทั้งราน

น้ําชา รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศนของบาน

โบราณซึ่งประดับดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็ม

ไปดวยรานคา และนักทองเที่ยวจํานวนมาก 

เดินทางสู เสนทางรถไฟสายเกาสายผิงซี เสนทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยังคง

ความเปนอดีตทั้งในสวนของอาคารบานเรือนและสถานีรถไฟไวไดเปน

อยางดี ดวยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟคอนขาง

แคบ เปดใหบริการตั้งแตยุคที่ประเทศญี่ปุนเขามาปกครองชวงป 

1921 ในอดีตเคยเปนเสนทางขนสงถานหินจากการทําเหมืองแรแต

ปจจุบันทางรัฐบาลไตหวันไดมีการพัฒนาจนกลายเปนเสนทางการ

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถึงแมวาจะเปนเสนทางรถไฟสายเกาที่มีอายุเกือบ 100 ปแตสภาพของรถไฟและ

เสนทางที่เปดใหบริการยังสมบูรณพรอมใชงานเสมอ เสนทางสายผิงซีเริ่มเปนที่นิยมตั้งแตป 2011 เนื่องจาก

ภาพยนตรรักโรแมนติกชื่อดังของไตหวัน “You Are the Apple of My Eye”ไดมาใชเปนสถานที่ถายทําฉาก



 

สําคัญของหนังสถานีซือเฟนสถานียอดฮิตของเหลานักทองเที่ยว เปนอีกหนึ่งสถานีที่ผูคนนิยมปลอยโคม

ลอยกระดาษ(ไมรวมคาโคมกระดาษ) ลักษณะเดนของซือเฟนคือมีเสนทางรถไฟที่ต้ังคูขนานไปกับถนน

โบราณซือเฟนใหความรูสึกคลายกับตลอดรมหุบของบานเรา ทั้งยังมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเปนอยางมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปดวยรานคา, รานอาหารพื้นเมือง, รานขาย

ของที่ระลึกและอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย 

จากนั้น แวะซื้อสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ ทีศู่นยเครื่องสําอาง 

นําทานสู ยานถนนคนเดินใหญที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนทมาเก็ตตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญเปนที่นิยมในหมูหนุม

สาวชาวไตหวันที่จะออกมาเลือกซื้อของกิน ไมวาจะเปนอาหารทานเลน และอาหารค่ํา ไมวาจะเปน อาหาร

เสียบไมปงยาง ทั้งเนื้อหมู ไก ปลาหมึก เห็ด และผัก หรือจะชอบทานเตาหูเหม็นทอดท่ีไมเหม็นเหมือนชื่อแถม

มีรสชาตที่อรอยถูกปาก ไกทอดเจาดังHOT-STAR เกาลัดคั่ว น้ํา

เตาหูจากถั่วนานาชนิดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยอดฮิตของชาวไตหวัน 

ปลาทองโกทอดกรอบตัวใหญๆ น้ําแข็งไสหนาตางๆ และผลไมสดที่

รสชาติแปลกและขนาดใหญผิดหูผิดตาจากบานเรา พลาดไมไดกับ

แตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบเหมือนเมลอนเสียมากกวา   

ค่ํา ไอิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลิน 
ที่พัก HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 

  

วันทีห่า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯไ(เชา/-/-) 
 

06.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

07.00 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

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

14.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตารางและวันเดินทาง ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเยหล่ิว

หมูบานโบราณจิ่วเฟน ปลอยโคมผิงซี 5วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION 

AIR (SL) 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมี พักเดี่ยว 



 

เตียง 

03 ส.ค. 61 07 ส.ค. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

07 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

10 ส.ค. 61 14 ส.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

17 ส.ค. 61 21 ส.ค. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

24 ส.ค. 61 28 ส.ค. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

07 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

14 ก.ย. 61 18 ก.ย. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

21 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

25 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

28 ก.ย. 61 02 ต.ค. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

02 ต.ค. 61 06 ต.ค. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

05 ต.ค. 61 09 ต.ค. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

09 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

12 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

16 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

19 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 30 16,900 16,900 16,500 4,000 

23 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

02 พ.ย. 61 06 พ.ย. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

09 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

16 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

23 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

30 พ.ย. 61 04 ธ.ค. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

07 ธ.ค. 61  11 ธ.ค. 61 25 16,900 16,900 16,500 6,000 

14 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

21 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 



 

28 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 25 19,900 19,900 19,500 6,000 

04 ม.ค. 62 08 ม.ค. 62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

11 ม.ค. 62 15 ม.ค. 62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

18 ม.ค. 62 22 ม.ค. 62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

25 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่นั่งได โดยทางสายการ

บินจะเปนผูกําหนด 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือตองการพักเดี่ยว
ทานสามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอนการเดินทางเทานั้น 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 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 (PASSPORTไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาเขา
ประเทศไตหวัน) 

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

ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,000 บาท/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศคะ) 



 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป

คะ) 

**ขณะนีน้ักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซา
เขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,700 บาท หรือมากกวาตามที่สถานฑูติ

กําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระ
เงินคะ 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม

นอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทัง้นี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณี
เจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

หรือยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการ

ปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาที่ระบุตามรายการทัวรเพิ่มทานละ 1,000 บาท/ราน 
8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 



 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหาก

อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมได

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ

,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ
เหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุ

ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนืคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชน

ของทานเอง** 
 


