
 

ร่างรายการท่องเที่ยว ณ ประเทศไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (TG) 
ไทเป – ฮัวเหลียน – ทาระโกะ – ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

เดนิทาง 7 – 11 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี รายการ อาหาร 

เสาร์ 7 ธ.ค. 62 
0500 พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ โรว์ D 
TG634 BKKTPE 0725-1155 / บา่ย อทุยานเยหลิว / หมู่บ้านจิ่วเฟิน 

L / D 

อาทิตย์ 8 ธ.ค. 62 รถไฟดว่นไปฮวัเหลียน / อทุยานทาระโกะ / การแสดงชนเผา่ไทห่ยา่จู๋ B / L / D 

จนัทร์ 9 ธ.ค. 62 
รถไฟดว่นกลบัไทเป / ร้านขนม / อนสุรณ์สถานเจียงไคเชค / ถ่ายรูปกบั 
ตกึไทเป 101 / ช้อปปิง้ซีเหมินตงิ 

B / L / D 

องัคาร 10 ธ.ค. 62 พิพิธภณัฑ์กู้กง / ร้านสร้อยสขุภาพ / ไถจง / วดัจงไถซานซ่ือ / ตลาดฟงเจีย B / L / D 

พธุ 11 ธ.ค. 62 
ทะเลสาบสริุยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจัง๋ – วดัเหวินหวู ่– ร้านใบชา – กรุงเทพฯ 
TG635  TPEBKK 2010 - 2250 

B / L / - 

 
ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 28,900 บาท 
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เสาร์ 7 ธ.ค. 62 (1)  กรุงเทพฯ – ไทเป – อุทยานแห่งชาตเิหย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 

05.00 น. เชิญท่านผู้ มีเกียรติพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ห้องผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 โรว์ D เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองเอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง (ให้ทา่นน าพาสปอร์ตตดิตวัไปด้วย) 

07.25 น. โดยเท่ียวบนิท่ี TG634 น าทา่นเหินฟ้าสูก่รุงไทเป ไต้หวัน (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 กรุงเทพฯ ถึง ไทเป ใช้เวลาเดนิทาง 3.30 ชัว่โมง  

               เวลาท่ีไทเป เร็วกว่า กรุงเทพฯ 1 ชัว่โมง 

11.55 น. ถึงทา่อากาศยานเจียงไคเช็ค จงัหวดัเถาหยวน ประเทศไต้หวนั 
หลงัผา่นขัน้ตอนสนามบนิและศลุกากรแล้ว น าทา่นเดนิทางสู่ 
อุทยานแห่งชาตเิหย่หลิว (บริการอาหารกล่องบนรถ) 
อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างส่วนเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล  

การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอก
เป็นรูปร่างลกัษณะตา่ง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูป
พระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสียงโดง่ดงัไป จากนัน้น าทา่นเย่ียมชม 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียง
ตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้แห่งราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวน
มากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าให้
จ านวนแร่ลดลงอย่างนา่ใจหายผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไป
เหลือทิง้ไว้เพียงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มี การใช้หมูบ้่านจิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
“เปยซนัเฉิงช่ือ” และ “อูเ๋หยียน เตอะซนัชิว” ทศันียภาพภเูขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากให้เดนิทางมาช่ืนชมหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  

ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
    พกัท่ี Sunspring resort หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั      
                                                                                                                      

อาทติย์ 8 ธ.ค. 62 (2)   ไทเป – รถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ – การแสดงพืน้เมืองของชน 
                               เผ่าไท่หย่าจู๋ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ  จากนัน้โดยสารรถไฟด่วนเดนิทางสู่

ฮัวเหลียน เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ มีประชากรประมาณ 350,000 
คน เป็นเมืองท่ีมีความเงียบสงบ ตัง้อยูท่างตะวนัออกของไต้หวนั 
ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามของทุง่ข้าวเขียว
ขจี และภมูิประเทศท่ียงัคงความอดุมสมบรูณ์ ถึงสถานีรถไฟเมืองฮวั
เหลียน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตทิาโระโกะ เป็นอทุยานท่ีมีทศันียภาพของหบุเขาและเทือกเขา
สลบัซบัซ้อนสวยงามแล้ว ยงัมีวฒันธรรม ประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั น าท่านชมทาโรโกะจอร์จ 
สญัลกัษณ์และจดุเร่ิมต้นของถนนสายนี ้ถือเป็นเส้นทางประวตัิศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหบุเขา
หินออ่นไปตลอดแนว จดุชมวิวท่ีนา่ประทบัใจในอทุยานฯ ได้แก่ ถ า้นกนางแอ่น และอโุมงค์เก้าโค้ง บน
เส้นทางคดเคีย้วผา่นหบุเขา และหน้าผาท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาต ิปากถ า้นกนางแอน่ ถ า้นกนางแอน่ เกิด
จากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกและการไหลผา่นกดัเซาะของล าธารล่ีอทู าให้นกนางแอน่ กลายเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีทศันียภาพแปลกตา ด้วยถ า้น้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสงูอโุมงค์เก้าโค้ง เป็นอโุมงค์
ท่ีอยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู ่หรือทางหลวงสายยทุธศาสตร์ท่ีตดัผ่านหบุเขาหินออ่น จากด้านตะวนัออกไป
ทางทิศตะวนัตก ปัจจบุนัเปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทศัน์เลียบริมหบุเขาให้นกัท่องเท่ียว สามารถ
ส ารวจความงามของธรรมชาต ิ จากนัน้ชมการแสดงพืน้เมืองของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ซึง่เป็นชาวเขาท่ีอยู่
บริเวณนัน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
    พกัท่ี Azure Hotel หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
 

จันทร์ 9 ธ.ค. 62 (3)    ฮัวเหลียน – ไทเป  – ขนมพายสับปะรด  –  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตกึไทเป 101  
(ไม่รวมค่าบัตรขึน้ชมวิวชัน้ 89) – ซีเหมินตงิ      

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
เช้า น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ จากนัน้โดยสารรถไฟดว่นเดินทางกลบัสู่ไทเป ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบั

ทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองข้างทาง  ถึงสถานีรถไฟกรุงไทเปแล้ว น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคารทัว่
โลก จากนัน้น าทา่นไปเลือกซือ้ของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวนั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร – เส่ียวหลงเปา 
บา่ย                 น าท่านชม จตุรัส CKS Memorial Hall หรืออนุสรณ์สถานเจียง

ไคเช็ค บดิาผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไต้หวนั ดภูายนอกก็บง่บอกถึง
ความใหญ่โต งดงามตระการตาด้วยซุ้มประตสีูขาว เข้าไปด้านใน
จะพบกบัรูปปัน้ขนาดใหญ่ของนายพลเจียง ไคเช็ค และจะมีทหาร
เฝา้ด้วย  ตอนท่ีทหารเปล่ียนเวรยามกนั ดพูร้อมเพียงและสง่างาม
มากทีเดียว ทางลานจตรัุสจะมีโรงละครแหง่ชาตด้ิวย ปลกูสร้าง
ด้วยศลิปะแบบจีน ลานก็กว้างใหญ่ดสูวยงามมากๆ น าท่าน
ถ่ายรูปกบัตกึ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึน้ชมวิวชัน้ 89) 
ตกึท่ีมีความสงูถึง  509.2 เมตร เคยเป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุในโลก
ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-2008 ปัจจบุนัมีความสงูเป็นอนัดบั 2 ของ
โลก (รองจากตกึ Burj Dubai ในดไูบ ซึง่มีความสงูถึง 818 เมตร) 
ตกึไทเปเป็นจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวทัว่เมืองไทเปอีก
ด้วย ตกึแหง่นีส้ามารถรองรับกบัเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวได้สงูถึง 
7.6 ริกเตอร์ มีการติดลกูตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนกั  900   ตนั  ท า
หน้าท่ีดดูซบัแรงสัน่สะเทือน  ไมใ่ห้อาคารสัน่ไหวไปมาเม่ือเกิดแผน่ดินไหว นอกจากนีย้งัมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็ว 

 



4 
 

ท่ีสดุในโลก ด้วยความเร็ว 1,008 เมตรตอ่นาทีภายในตวัอาคารยงัมีร้านค้ามากมายให้ทา่นได้เลือกซือ้
สินค้า  โดยเฉพาะในยามค ่าคืนทา่นจะเห็นตวัอาคารถกูสาดสอ่งด้วยแสงไฟสีน า้เงินและสีเขียว ซึง่
สามารถมองเห็นได้จากทัว่ทกุมมุของไทเปแล้วน าทา่นเดินทางสู ่
ตลาดซีเหมินตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  “สยาม 
สแควร์เมืองไทย” มีทัง้แหลง่เสือ้ผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยัรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนท่ีทา่นรัก รองเท้าย่ีห้อตา่ง อาทิ ONITSUKA 
TIGER  แบรนด์ท่ีดงัของญ่ีปุ่ น รวมทัง้ย่ีห้อตา่งๆ เชน่ NEW 
BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาท่ี
ประเทศไต้หวนั ถือวา่ถกูมาก   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร – สเตก็และสลัดบาร์ 
    พกัท่ี Happiness Inn Hotel หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
 

อังคาร 10 ธ.ค. 62 (4)    พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง – สร้อยสุขภาพ – วัดจงไถซานซ่ือ –  
                                 ฟงเจ่ียไนท์มาเก็ต 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นเข้าศกึษาศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินใน พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตกู้ิกง (National Museum   

Place) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ในส่ีของโลก ชมโบราณวตัถลุ า้คา่กว่า 72,000 ชิน้ ซึง่มีประวตัิ
ยาวนานกวา่ 5,000 ปี ซึง่อดีต ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ได้น ามาจากประเทศจีน ซึง่โบราณวตัถเุหล่านี ้
มีมากจงึต้องผลดัเปล่ียนให้ชมกนัทกุๆ 3 เดือน ตลอดจนประวตัิศาสตร์จีนตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงยคุปัจจบุนั 
และ น าทา่นไปร้านสร้อยและเคร่ืองประดบั จากนัน้น าท่านแวะชมศนูย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ี
เป็น เคร่ืองประดบัเพ่ือสขุภาพ มีทัง้แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคณุสมบตัใินการปอ้งกนัรังสี ชว่ย
การไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไต้หวนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล า้คา่
ของชาวไต้หวนัตัง้แตโ่บราณ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร – จานเดด็ พระกระโดดก าแพง 
บ่าย                 เดินทางสู่เมืองไถจง น าท่านสักการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีวัดจงไถซานซ่ือ (Chung Tai Shan Monastery) 

วิหารใหญ่สร้างขึน้มาโดยมีรูปลกัษณ์ของอาคารท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัพระพทุธรูปปางนัง่สมาธิ พร้อม
ตดิตัง้กระจกใสท่ีสามารถทนตอ่แรงแผ่นดินไหวได้มากกว่า 8 ริคเตอร์ จนกลายเป็นวดัท่ีมีความทนัสมยั
ท่ีสุดและเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวไต้หวนัเป็นอย่างมาก โดยมีความสูง 150 เมตร และมีห้องส าหรับ
ปฎิบตัิธรรมกว่า 1,000ห้อง เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีความสนใจเข้ามาศกึษาพระธรรมและนัง่สมาธิ จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ ฟงเจ่ียไนท์มาเก็ต ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกบัการช้อป
ปิง้ เลือกซือ้สิ่งของท่ีถกูใจทา่น 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร – บุฟเฟต์สุกีไ้ต้หวัน 
    พกัท่ี Moving Star Hotel หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 

พุธ 11 ธ.ค. 62 (5)     ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซ าจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา  

(Sun Moon Lake) หรือ ย่ือเยถ่าน เน่ืองจากมีลกัษณะคล้าย
พระอาทิตย์และพระจนัทร์เสีย้ว เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ไต้หวนั นบัวา่เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมทัง้จากชาว
ไต้หวนัและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ พร้อมทัง้น าทา่นนมสัการ
อฐิัของ พระถมัซ าจัง๋ ท่ีได้อญัเชิญอฐิัธาตกุลบัมาท่ี วัดพระ
ถังซ าจ๋ัง ซึง่เป็นวดัเก่าแก่ ตัง้อยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสริุยนัจนัทรา 

กลางวนั            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร – จานเดด็ ปลา
ประธานาธิบดี 

บา่ย น าทา่นกราบไหว้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ ซึง่เป็น 
วดัศกัดิส์ิทธ์ิแหง่หนึง่ของไต้หวนัซึง่ภายในจะเป็นประดิษฐานรูป
ปัน้ของศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแหง่ปัญญาและเทพกวนอ ูเทพเจ้า
แหง่ความซ่ือสตัย์ ซึง่เป็นท่ีนบัถือของชาวจีนและไต้หวนั เม่ือ
ยา่งเท้าเข้าไปภายในเขตวดั สิ่งแรกท่ีสะดดุตาก็คือสิงโตคูย่กัษ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในไต้หวนั ซึ่งได้รับบริจาคมา
จากเถ้าแก่คนหนึง่ หลงัจากท่ีเถ้าแก่บริจาคสิงโตคูนี่กิ้จการของเขาก็รุ่งเรืองจนกลายเป็นเจ้าของห้างซิน 
กวงท่ีมีสาขาทัว่ประเทศ ท าให้วดัแหง่นีมี้ช่ือเสียง สร้างความศรัทธาจากชาวไต้หวนัได้ แล้วให้ทา่นแวะ
ชิมชาอหูลงท่ี  ร้านใบชา ชาท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของไต้หวนั มีรสชาตหิอม มีสรรพคณุชว่ย ละลายไขมนั ปลกู
บนเขาอาลีซานในระดบัความสงูเป็นพนัเมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซือ้กลบั
เป็นของฝากชนิดหนึง่ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน   
(อาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั ไม่รวมในรายการ) 

20.10 น. โดยเท่ียวบนิท่ี TG635 น าท่านเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
    จาก ไทเป ถึง กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดนิทาง 3.55 ชัว่โมง 
               เวลาท่ีกรุงเทพฯ ช้ากวา่ ไทเป 1 ชัว่โมง 
22.50 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้า ชัน้ 2) โดยสวสัดภิาพ 
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ระเบียบการและเงื่อนไข 

ร่างรายการท่องเที่ยวและดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (TG) 
เดนิทาง 7 – 11 ธันวาคม 2562 

 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายรวม  

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย 
2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น (กรณีไมต้่องการพกัห้องเด่ียว) ในโรงแรมท่ีระบุไว้ใน  
    รายการ หรือ โรงแรมในระดบัเดียวกนั  หากต้องการพกัห้องเด่ียวต้องช าระคา่ห้องสว่นท่ีเพิ่ม 

  3. อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม  

5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
    (หนึง่ล้านบาทถ้วน)  เง่ือนไขตามกรมธรรม์  

 
ค่าใช้จ่ายไม่รวม  

1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง 
 2. คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 
 3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด 

4. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบาร์และชมภาพยนตร์ชอ่งพิเศษภายในห้องพกั 
 5. คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิก าหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 20 กก.) 

6. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ 500 NT ต่อผู้เดนิทาง 1 คน 
7. ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ 250 บาท ต่อผู้เดนิทาง 1 คน 
8. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  

 9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
 
 

จ านวนผู้ใหญ่ในคณะ 16 ท่าน ขึน้ไป 
ค่าทัวร์ พักคู่ 28,900 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 5,700 
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                                                         เงื่อนไข 
1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 10,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าทา่นไมไ่ด้รับประทานอาหารหรือไมไ่ด้ทอ่งเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ 

ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือ 

ไมป่รากฏตวัวนัเดินทาง ทางบริษัท ฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 
4.  รายการทอ่งเท่ียวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 

5.1 ยกเลิก 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ 5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 15 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 7-14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกน้อยกวา่ 1-6 วนั ก่อนการเดินทาง ต้องช าระ 100% ของราคาทวัร์ 

 
ค าแนะน า 

1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศได้ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพ่ือความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่น าของมีคา่ตดิตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเล็บ หรือของท่ีมี

ลักษณะเหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปืนเด็กเล่น หรือวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น า้มัน สเปรย์ หรือ
ของเหลว อาทิ เหล้า แชมพู โลชัน่ หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียง ขึน้เคร่ือง 

 

ความรับผิดชอบ 

ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืน ๆ พร้อมทัง้โรงแรม บริษัทจดัน าเท่ียว
ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเท่ียว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ  
สญูหาย  เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ซึ่งอาจเกิดขึน้ เน่ืองจากความล่าช้าการยกเลิกเท่ียวบิน อบุตัิเหต ุภยัทาง
ธรรมชาต ิเหตสุดุวิสยั การปฏิบตัติามค าสัง่เจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 

 
           

 
 
 

 
 


