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ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน-ทะเลสาบสรุิยันจันทรา (TG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
น ัง่รถไฟโบราณ ณ อทุยานอาลซีาน 

ชอ้ปป้ิง ยา่นซเีหมนิตงิ และฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ท 
เทีย่วหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ถา่ยรปูคลูๆ 
ถา่ยรปู เช็คอนิ อทุยานแหง่ชาตเิยห่ล ิว่ 

แถมฟร!ี!! กระเป๋าชอ้ปป้ิงสดุเกพ๋บัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
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วนัที ่1 กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ-เถาหยวน-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-
เมอืงเจยีอี ้

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4ประตู2 สนามบนิ
สุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  (บร ิการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
07.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ 

TG632(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  
13.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เซ็ทเบอเกอร+์ชานม 
จากนั้นน าท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทราหรือ SUN MOON 
LAKE ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆคนไตห้วัน
นิยมมาฮันนีมูนกันดว้ย ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่
นักท่องเทีย่ว อกีแห่งของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มจีุดท่องเทีย่วที่
ส าคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวัดเกา่แกม่าก ซึง่สรา้งมาเพือ่เป็นเกยีรต ิให ้
พระถังซัมจ๋ัง ทีบ่กุป่าฝ่าดงจากจนีไปอนิเดยีเพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวัด
มคีวามสวยงาม สงบ เหมาะแก่การน่ังชมววิทัง้ทะเลสาบ รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่
ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ไขต่ม้น ้าซปุใบชาใสเ่ห็ดหอม
และสมุนไพรจีนหอมกรุ่น รสชาตขิองไข่ตม้นั้นกลมกล่อมพอดีไม่ตอ้งเตมิซอสใหเ้สีย
รสชาต ิรับรองวา่อรอ่ยจนหยดุไมอ่ยูเ่ลยทเีดยีว ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง ไกอ่บโอง่ 
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เพือ่พักผอ่นพรอ้มเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลี
ซานในวนัรุง่ข ึน้ 

พกัที ่ Ali Mountain Oriental Prarl หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่2 อาหลซีาน-น ัง่รถไฟโบราณ-รา้นชา-ฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ท 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเทีย่วชม อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ภายในอทุยานแหง่นี้ยังเต็มไปดว้ยความอดุม
สมบูรณ์ของธรรมชาต ิและเป็นอุทยานทีม่ชี ือ่เสยีงที่สดุของไตห้วัน ซึง่อุทยานแห่งนี้นั้น
ตัง้อยู่บนภูเขาสงูทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณ ในฤดูใบไมผ้ล ิ
ดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ ท่านสามารถเดนิเทีย่วธรรมชาต  ิ 
ดืม่ด ่าไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึง่ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสงูชัน ซาก
ตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ์ ซ ึง่เป็นอุทยานที่มคีวามสมบูรณ์อยู่มาก น า
ท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวส าคัญต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาตอิาลีซาน 
จากนัน้น าท่านแวะชม รา้นใบชาไตห้วนั ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตชิาทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วัน 
ทีม่รีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยสลายไขมัน โดยชาของทางรา้นนัน้ปลกูบนภูเขาอาลซีาน
ในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และอกีทัง้ยังเป็นของฝากที่คนไทย มา
เทีย่วไตห้วนัแลว้นยิมซือ้กลับไปเป็นของฝากชนดิหนึง่เลยก็วา่ได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ท ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงชวิๆ ทีเ่ป็น

ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วันและราคาก็ถกูกวา่ในไทเป มขีองขายมากมายใหท้กุ
ท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่วา่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อกีทัง้
อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนักท่องเที่ยวให ้
เขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ยและทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นีนั้น้มสีนิคา้พืน้เมอืง
ทีม่ักจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมน ูสกุ ีเ้ชยีนเยส่ไตสไ์ตห้วนั 

พกัที ่Moving Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่3  ไทเป-ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ-เจยีงไคเชค-วดัหลงซาน-ซเีหมนิตงิ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่ง ๆ  ของไตห้วนั 
ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็น
เครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทัีง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ี
ช่วยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครื่องประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค  เป็นหนึง่สัญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน 
และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ตอ้งมาของเมอืงไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการ
ร าลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชค เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 
8 เหลีย่มสนี ้าเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูต่รงกลางของจัตรัุสเสรภีาพ
(Freedom Square) มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เทา่กับอายขุองทา่นประธานาธบิด ีโดยภายใน
จะมรีูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปั้น  
ของท่านในที่อืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นหลังจะมี
ขอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย 
และวทิยาศาสตร ์ 

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 
ชม วดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากที่สุด
แหง่หนึง่ของเมอืงไทเป เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี 
มรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วนั
เขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่ว
ไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืน
สยามสแควรใ์นกรงุเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหลา่วยัรุ่นไตห้วนั มรีา้นคา้ของ
ฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้
แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 

พัก Happiness Inn Hotel หรอืเทยีบเท ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่4 ไทเป-Duty Free-อทุยานเหยห่ลิว่-จ ิว่เฟ่ิน-Gloria Outlets-เถาหยวน-
กรงุเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านแวะชอ้ปป้ิงทีร่า้น Duty Free เจา้ใหญ่ทีส่ดุของไตห้วัน ทีต่กึ Everrich ซึง่ใครมา

ไตห้วันตอ้งชอ้ปทีน่ี่ก่อนกลับ เพราะที่นี่รวมของฝากทัง้ขนมและสนิคา้แบรนดเ์นมไวค้รบ

ครัน น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย่หล ิว่ หนึ่งในสถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ

ของไตห้วนัตัง้อยูท่างตอนเหนอืสดุของเมอืงนวิไทเป (New Taipei City) เขตต าบลวา่นหลี ่

(Wanli District) ดว้ยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากับหนิรูปร่างแปลกตา ซึง่ภูมทัิศน์หนิ

ของเย่หลวิถอืเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในโลกอกีแห่งหนึง่เลยก็วา่ได ้

เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการ

กัดกรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่น

ทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้

ซ ึง่มชีือ่เสยีงท่ัวทัง้เกาะไตห้วันและท่ัวโลก  ใหทุ้กท่านไดถ้า่ยรูป ตามอัธยาศัย จากน ัน้น า

ทา่น แวะซือ้ของฝาก ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาติ

กลมกล่อมจนเป็นที่รูจั้กไปท่ัวโลก อสิระใหทุ้กท่านไดล้องทานและเลือกซื้อขนมพาย

สบัปะรด นอกจากนีย้ังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนม

พายเผอืก เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีซฟีู้ ดพืน้เมอืง (เป่าฮือ้) 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงดังยอดฮติของนักท่องเที่ยวที่
หา้มพลาด เพราะนอกจากเสน่หท์ี่มคีวามรูส้กึคลา้ยเหมอืนมาเที่ยวญีปุ่่ น ที่นี่ยังถูกประดับ
ประดาดว้ยโคมไฟสแีดงตามทาง ถอืเป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนเมอืง  ไหนในไตห้วัน แถมทีน่ี่
ยั งถูกกล่าวขานว่า  จิ่วเฟ่ิน  เ ป็นสถานที่แรงบันดาลใจของภาพยนตร์อนิเมะชื่อดัง
อยา่ง Spirited Away อกีดว้ย หลังจากนัน้มาจิว่เฟ่ินเลยบมูมาก มาไทเปแลว้ตอ้งมาจิว่เฟ่ิน

ยั งไงยั งงั ้น  น าท่านชอ้ป ป้ิง  Gloria Outlets แลนด์มาร์คอันดับหนึ่ งที่สุดแห่ง
ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงเหนอืระดับ กับสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกในราคาพเิศษ น าทา่นเดนิทาง
สูส่นามบนิเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
http://aromasian.com/longshan-temple-%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E5%AF%BA-largest-and-oldest-temple-in-taiwan/
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20.05 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทเป เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์
เทีย่วบนิที ่TG635 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)   

22.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ 300 NTD 
ตอ่ รา้น ตอ่ ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,300 NTD/ทรปิ/ทา่น 
 
 
 
 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
https://tabinaka.co.jp/tour/6299
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

09 - 12 AUG 2562 24,900 24,900 5,500 

13 - 16 AUG 2562 20,900 20,900 5,500 

12 - 15 OCT 2562 24,999 24,999 5,500 

15 - 18 NOV 2562 19,900 19,900 5,500 

05 - 08 DEC 2562 24,999 24,999 5,500 

07 - 10 DEC 2562 24,999 24,999 5,500 

 
 
 

 เง ือ่นไขพเิศ เพิม่เตมิส าค ั! 

 
• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 15 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บร ิทั  ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ ิไดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบร ิทั  จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 
• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพ  กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคมุของบร ิทั  บร ิทั  ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บร ิทั  
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 
• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบร ิทั  ขอสงวนสทิธิม์อินุ าตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบร ิทั  คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบร ิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบร ิทั   
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  อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากม ี การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง) และ
เนือ่งจากเป็นตั๋ว  กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณา
ตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกนั ซึง่
ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการ
เดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับ
เดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
 

  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี    คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
     คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,300 NTD/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 

  เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองที่น่ังและช าระมัดจ า จ านวน 5,000 บาท ต่อท่าน เพื่อส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
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- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บร ิทั  อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศ เพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
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 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจาก
การกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


