
CODE : BT05 

 

 



CODE : BT05 

 

 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  
23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั 2น 3ประต ู7 
 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ที?อํานวยความสะดวกแก่

ทกุทา่น 
 
วนัทีPสอง สนามบนิดอนเมอืง ● สนามบนิเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรอืทะเลสาบ

สรุยินัจนัทรา  
                       วดัพระถงัซําจ ัง̂ ● วดัเหวนิหวู ่● เจยีอี ̀     ä  ( เ ช้ า /

กลางวนั/เย็น) 
03.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เที?ยวบนิที? SL398  

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครืPอง) 
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย

แลว้  
(เวลาทอ้งถิ?นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั?วโมง) 

เชา้ äบรกิารอาหารเชา้ อ ิPมอรอ่ยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครืPองดืPมข ึน̀ชืPอ
ของไตห้วนั 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชั?วโมง) 

เทีPยง äบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพื`นเมือง พิเศษ!!เมนูปลา
ประธานาธบิด ี

นําทา่น สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่
หร ือ วดักวนอู วัดแห่งนี2 เ ป็นวัดใหม่ที?
ทางการญี?ปุ่ นสรา้งขึ2นหลงัจากทําการสรา้ง
เขื?อนทําใหว้ัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไตเ้ขื?อน 
การออกแบบของวัดเหวนิหวู่โครงสรา้ง
คลา้ยกับพระราชวังกูก้ง ของประเทศจีน 
ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู 
เทพเจา้แห่งความซื2อสัตย์ และคุณธรรม 
การขอพรจากองคเ์ทพกวนอ ูณ วดั เห
ว ินหวู่น ี`  ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวน
กระดิPงลมเพืPอเป็นการสกัการะองคเ์ทพ
เจา้กวนอ ู
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สกัการะ อฐัขิองพระถงัซําจ ั^ง ณ วดัพระถงัซําจ ั^งหรือ วดัเสวยีนกวง ตั 2งอยู่บนเนินเขาริม
ทะเลสาบสรุยิันจันทรา ชื?อของพระในสมัยราชวงศถ์ังที?เดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกจาก
ดนิแดนชมพูทวปีเดมิอัฐขิองทา่นทางการประเทศญี?ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดแูลรักษาไว ้และไดแ้บง่
มอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจบุนัอฐัขิองทา่นไดเ้กบ็รักษาไวท้ี?นี? 

 
 
จากน ัน̀ นําท่านล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา หรือ SUN MOON LAKE 
แหล่งนํ2าจืดใหญ่ที?สุดบนเกาะไตห้วัน ที?มาของชื?อทะเลสาบสุรยิันจันทรา มาจาก ทศิตะวันออกของ
ทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจันทร ์ทะเลสาบ
สรุยิันจันทราเกดิจากการสรา้งเขื?อนกักเก็บนํ2าทําใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสงูเหนือระดับนํ2าทะเล 
750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู จงึมอีากาศเย็นสบายตลอดทั 2งปีและนํ2าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใส
สะอาด เนื?องมาจากไดรั้บการดแูลเรื?องความสะอาดและมลพศิอยา่งเครง่ครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั2น นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเจยีอี ̀



CODE : BT05 

 

คํPา äบรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนสูเตก๊จานรอ้น 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร หม ูไก ่เนือ̀ ปลา และ บปุเฟ่ตส์ลดับาร ์สามารถแจง้กบัหวัหนา้
ทวัรใ์นวนัเดนิทางไดเ้ลยคะ่ 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีPพกั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงเจยีอี)̀ พกั 1 คนื 
วนัทีPสาม เจยีอี ̀● อุทยานอาลซีาน ● น ัPงรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● รา้นใบชา ● ไถจง ● 

ไนทม์ารเ์ก็ต 
ä(เชา้/กลางวนั/เย็นอสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีPพกั 
จากน ัน̀ เดนิทางเดนิทางขึ2นเขาอุทยานอาลซีานอุทยานที?มคีวามสวยงามและมชีื?อเสยีงที?สดุใน

เกาะไตห้วัน นําทา่นเดนิชมอุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุ
หลายรอ้ยปี ไปจนถงึอาย ุ2,500 ปีและชมสวนซากรุะและดอกกหุลาบพันปี จากนั2นนําทา่น
สกัการะเจา้พอ่เสอื ณ ศาลเจา้พ่อเสอืกลางอุทยานอาลซีาน จากนั2น นําทา่นน ัPงรถไฟ
โบราณชมอุทยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท้่านเพลดิเพลนิกับบรรยากาศของอุทยานที?มี
ความอดุมสมบรูณ ์ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดกูาล 

 
 
 
 
 
 
 
เทีPยง äบรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน̀เมอืง 
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จากน ัน̀ นําทา่นชมิชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบตา่งๆ เพื?อใหท้า่นไดช้งชาอยา่งถกูวธิี
และไดรั้บประโยชน์จากการดื?มชา ทั 2งชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัวเหลยีน และ
เลอืกซื2อชาอูห่ลงที?ข ึ2นชื?อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื?มทานเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เดนิทางกลบัเมอืงไถจง 

นําทา่นเดนิช็อปปิ2งตลาดกลางคนืทีPใหญท่ีPสดุในไตห้วนัฟ่งเจีย̂ไนทม์าเก็ตถนนคนเดนิ
ของเมอืงไถจง สถานที?แหง่นี2ตดิกบัหมายลัยฟ่งเจีfยทําใหม้นัีกศกึษาของมหาลัยมาเดนิเป็น
จํานวนมาก มสี ิ2นคา้หลากหลายมากมากใหท้่านไดเ้ลอืกสรรจําหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วน
ใหญ่จําหน่ายอาหารต่างๆ ทั 2งมื2อหลักและอาหารทานเล่น เชน่ ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานม
ไขม่กุ มนัทอด อาหารปิ2งยา่ง ฯลฯ 

คํPา äอสิระอาหารคํPา ณ ฟ่งเจีย̂ไนทม์าเก็ต 
ทีPพกั King bridge hotel หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงไถจง) 
วนัทีPส ีP ไทเป ● รา้นขนมพายสบัปะรด ● อทุยานเยห๋ลิPว ● ศนูย ์GERMANIUM และ 

ปะการงัแดง ● อนสุรณส์ถาน เจยีงไคเช็ค ● ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101● ชอปป̀ิงซเีห
มนิตงิ   ä(เชา้/กลางวนั/เย็นอสิระ) 

เชา้  äบรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีPพกั 
นําท่านแวะชมรา้นขนมพายสบัปะรดรา้นนี2เป็นรา้นซึ?งไดก้ารรับรองคุณภาพจากการ
ท่องเที?ยวแหง่ประเทศไตห้วัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะนําไดแ้ก ่ขนมพาย
สับปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้กาลัด หมแูผ่น ขา้วตังสาหร่าย ขนมโมจิ
รสชา ฯลฯ 

จากน ัน̀ นําทา่นชม อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิPว YEHLIU GEO PARK อทุยานทางธรณี ของประเทศ
ไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยื?นลงไปในทะเล เกดิขึ2นจากการเคลื?อนที?ของแผนเปลอืกโลก 
โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ?งเกดิจากการกัดเซาะของนํ2าทะเลและลมทะเล 
ไฮไลทจ์ะอยู่ที? หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิ
ของสัตวท์ะเลดกึดําบรรพ ์ทา่นจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกนํ2าทะเลสคีรามสวยงามแปลก
ตา 
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เทีPยง äบรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ดสไตลจ์นี 
จากน ัน̀ นําทา่นแวะชมของที?ระลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซึ?งทําเป็นเครื?องประดบั

ทั 2งสรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ?งมกีารฝังแรG่ermanium ลงไปมคีณุสมบตั ิลดผลกระทบจาก
รังสจีากอุปกรณ์อเิล็คทรอนิคสป์รับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วย
ป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟื2นตัวหลังเจ็บป่วยใหส้ั 2นลง
และภายในศนูยแ์หง่นี2ยังมผีลติภัณฑเ์ครื?องประดับจากปะการงัสแีดงอัญมณีลํ2าคา่จากใต ้
ทะเลของใตห้วัน ทั 2งจี2ประดับ แหวน ตา่งๆ ทั 2งยังมปีะการังแดงเป็นตน้ ซึ?งเป็นของประดับ
บา้นชาวไตห้วนัซึ?งเป็นสิ?งแสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากน ัน̀ นําทา่นชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์
รําลกึถงึทา่นอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชสํ้าคัญ รถ และ จําลองหอ้ง
ทํางานของทา่น เจยีง ไค เชค็ ซึ?งภายในยังมพีระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวภมูพิลอดลุยเดชฯ รัชกาลที? 9 ของไทย ครั 2งเสด็จเยอืนประเทศไตห้วันเมื?อวันที? 5 
มถิุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแหง่นี2คอื การชม การเปลี?ยน
เวรยามของทหารรักษาการรปูปั2นสํารดิ ทา่นเจยีงไคเชค็ ซึ?งจะเปลี?ยนเวรทกุๆชั?วโมง 
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จากน ัน̀ นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั ตกึไทเป 101( ไมร่วมคา่ขึน̀ตกึ) ตกึระฟ้าสงูที?สดุในมหานคร
ไทเป และเป็นตกึที?สงูที?สดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดรั้บ
รางวัล “ผูนํ้าการออกแบบพลังงานและสิ?งแวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจํีานวนชั 2นทั 2งหมด 
101 ชั 2น และ ชั 2นใตด้นิอกี 5 ชั 2น ชั 2น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชั 2นนําเชน่ 
DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํPา นําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ(อสิระอาหารคํPาตามอธัยาศยั) หรอืที?คนไทยรูจั้กกนัในนาม 

สยามสแควรแ์หง่ไทเปเป็นยา่นช็อปปิ2งของวัยรุ่นและวัยทํางานของไตห้วัน ยังเป็นแหลง่ช็
อปปิ2งของนักท่องเที?ยวดว้ยเชน่กัน ในย่านนี2เป็นถนนคนเดนิโดยแบง่โซนเป็นสตีา่งๆ เชน่ 
แดง เขยีว นํ2าเงนิ โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและทําสไีวอ้ย่างเป็น
ระเบยีบ รา้นคา้แนะนําสําหรับนักท่องเที?ยวชาวไทย ซึ?งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % 
ไดแ้ก ่ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ?งรวมสนิคา้รุ่นหายาก
และราคาถกูมากๆ  

คํPา äอสิระอาหารคํPา ณ ซเีหมนิตงิ 
ทีPพกั Ehome Hotel หรอื Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงเถาหยวน) 
วนัทีPหา้ ไทเป ● สนามบนิเถาหยวน ● สนามบนิดอนเมอืง      ä 

(เชา้/-/-) 
เชา้  äบรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน เพื?อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
10.45 น. เดนิทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที?ยวบนิที? SL399 (ไม่มบีรกิาร

อาหารบนเครืPอง) 
13.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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



CODE : BT05 

 

อตัราคา่บรกิารและเงืPอนไขรายการทอ่งเทีPยว 
ตารางและวนัเดนิทาง ไตห้วนั 2 อทุยานอทุยานอาลซีาน อทุยานเยห๋ลิPว 

ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

เร ิPมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็กไมม่ ี
เตยีง พกัเดีPยว 

24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

07 ม.ิย. 62 11 ม.ิย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

21 ม.ิย. 62 25 ม.ิย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

28 ม.ิย. 62 02 ก.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

05 ก.ค. 62 09 ก.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

19 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

26 ก.ค. 62 30 ก.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 

02 ส.ค. 62 06 ส.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

09 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 

10 ส.ค. 62 14 ส.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 

16 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

30 ส.ค. 62 03 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

06 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

21 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

22 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

27 ก.ย. 62 01 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

28 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

04 ต.ค. 62 08 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
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06 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

11 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 

18 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

19 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

25 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ü ต ัว̂เครืPองบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีPยนแปลงต ัว̂ไมส่ามารถระบทุ ีPน ัPงได ้

โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้าํหนด 
ü ทีPพกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ทา่น และ 3 ทา่น) หากมาไมค่รบคูห่รอื

ตอ้งการพกัเดีPยวทา่นสามารถชําระคา่บรกิารเพิPมเตมิไดโ้ดยทําการจองและชําระเงนิกอ่น
การเดนิทางเทา่น ัน̀ 

ü อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ̀หรอืเปลีPยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)์  

ü คา่เขา้ชมสถานทีPตามรายการระบ ุ
ü คา่รถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานทีPทอ่งเทีPยวตามรายการระบ ุ
ü คา่ไกดท์อ้งถิPนและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีPยวตามรายการ 
ü ภาษนํีา̀มนัและภาษตี ัว̂ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิPมหากสายการบนิปรบัขึน̀กอ่นวนัเดนิทาง) 
ü คา่ระวางนํา̀หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20กก./ทา่น ไมเ่กนิ 2 ใบ และ ถอืขึน̀เครืPองไดท้า่นละ 7 

กก./1ใบ 
ü ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงืPอนไขตามกรมธรรม)์  

เง ืPอนไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณี
ทีPไดร้บัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไม่
คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
´ ภาษหีกั ณ ทีPจา่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิPม 7% 
´ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย 
´ คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้

การทาํวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
´ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครืPองดืPมทีPส ัPงเพิPมพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต

,มนิบิาร,์ซกัรดีทีPไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
´ คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การ

จลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีPตรวจคนเขา้
เมอืงและเจา้หนา้ทีPกรมแรงงานท ัง̀ทีPเมอืงไทยและต่างประเทศซึPงอยู่นอกเหนอืความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 
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´ คา่ทปิไกดท์อ้งถิPน,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทวัร ์1 ทา่น/ทรปิ(บงัคบัตาม
ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

´ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา̀ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิPนและคนขบัรถนะ
คะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

**ขณะนีน̀กัทอ่งเทีPยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซีา่หากมกีารเปลีPยนแปลงจะตอ้ง
กลบัมายืPนวซีา่เขา้ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิPมอกีทา่นละ 1,700 บาท หรอื

มากกวา่ตามทีPสถานฑตูกิาํหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) ** 
กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเง ืPอนไขตา่งๆ กอ่นทาํการจองและชําระเงนิคะ 

 
เง ืPอนไขการสาํรองทีPน ัPงและการยกเลกิทวัร ์

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทีPเหลอืชําระทนัที
กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน̀ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่ง
เทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจาํใหท้ ัง̀หมด ยกเวน้ใน
กรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่ ี
เง ืPอนไขใดๆท ัง̀ส ิน̀ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง̀หมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง̀หมดไมว่า่
กรณีใดๆท ัง̀ส ิน̀ 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึPงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิทัฯจะทาํการเลืPอนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง̀นีท̀า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีPไม่
สามารถยกเลกิหรอืเลืPอนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้
เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทกุกรณี 
4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง̀หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํให้
คณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีPบรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ทา่นขึน̀ไป)เนืPองจากเกดิความเสยีหายตอ่
ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืPนทีPเดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีPเกดิ
จากการยกเลกิของทา่น 
5.คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขึน̀ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีPมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวน
สทิธิ�เล ืPอนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนั
กอ่นการเดนิทาง 
6.กรณีทีPทา่นตอ้งออกต ัว̂ภายในประเทศเชน่ (ต ัว̂เครืPองบนิ,ต ัว̂รถทวัร,์ต ัว̂รถไฟ) กรณุาสอบถาม
ทีPเจา้หนา้ทีPทกุคร ัง̀กอ่นทาํการออกต ัว̂ เนืPองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีPยนไฟลท์บนิ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว̂
ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีPยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัใน
เงืPอนไขดงักลา่ว 
7.ลกูคา้ทีPไมป่ระสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทีPระบตุามรายการทวัรเ์พิPมทา่นละ 1,000 บาท/รา้น 
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8.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํา̀เงนิ)เดนิทางเพืPอการทอ่งเทีPยวกบัคณะทวัร ์หากทา่น
ถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละ
รบัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ 

รายละเอยีดเพิPมเตมิ 
Ø บรษิทัฯมสีทิธิ�ในการเปลีPยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีPเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้ 
Ø เทีPยวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีPยว สามารถเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย

คาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
Ø หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ ี

จดุประสงคเ์ดนิทางเพืPอทอ่งเทีPยวเทา่น ัน̀ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้
หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีPตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีPกรมแรงงานท ัง̀จากไทยและ
ตา่งประเทศซึPงอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ
(ซึPงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืPอนไขนีใ̀นกรณีทีPเกดิเหตสุดุวสิยั ซึPงอาจจะปรบัเปลีPยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรค
ประจาํตวั ซึPงไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีPยว(ซึPงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืPอนไข
นีใ̀นกรณีทีPเกดิเหตสุดุวสิยั ซึPงอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่
เทีPยวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ̀,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระ
คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระ
เหมาขาด 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ หากเกดิสิPงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกดิอบุตัเิหตทุ ีPเกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีPยวเองหรอืในกรณีทีPกระเป๋าเกดิสญูหาย
หรอืชํารดุจากสายการบนิ 

Ø กรณีทีPการตรวจคนเขา้เมอืงท ัง̀ทีPกรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศทีPระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ท ีPจะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณี
ใดๆท ัง̀ส ิน̀ 

Ø ต ัว̂เครืPองบนิเป็นต ัว̂ราคาพเิศษ กรณีทีPทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลืPอนวนั
หรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีPยนชืPอได ้

Ø เมืPอทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง̀หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรง
กบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงืPอนไขขอ้ตกลงตา่งๆทีPไดร้ะบไุว ้
ขา้งตน้นีแ̀ลว้ท ัง̀หมด 

Ø กรุป๊ทีPเดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีPตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีPยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะ
ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ ัง̀หมด 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไม่
หมดอายก็ุตาม อาจทาํใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดั
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ขากรรไกรทีPทาํใหใ้บหนา้เปลีPยนไป ดงัน ัน̀ ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทาํการจอง
ทวัร ์ 

Ø กรณีม ี“คดคีวาม” ทีPไมอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบ
กอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้ซึPงเป็นสิPงทีPอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ 

Ø กรณี “หญงิต ัง̀ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอก
ประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ ีPชดัเจน ส ิPงนีอ̀ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ 

Ø กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํา̀เงนิ)เดนิทางเพืPอการทอ่งเทีPยวกบัคณะทวัร ์หาก
ทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัร ์
และรบัผดิชอบใดๆท ัง̀ส ิน̀ 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงืPอนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพืPอประโยชน์

ของทา่นเอง** 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


