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วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินเถำหยวน (VZ562 : 10.05 
-14.40) – เจยีอี ้– เจยีอีไ้นท์มำร์เกต็ 

X ✈ X 
LAN KWAI FONG GARDEN 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
ระดับ 4 ดำว ใกล้แหล่งช้อปป้ิง 

2 เมืองเจียอี้ – อุทยำนแห่งชำติอำหลี่ซำน – นั่ง
รถไฟโบรำณ – ไทจง – เฟิงเจีย่ไนท์มำร์เกต็ 

   
BEACON HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว  
ใกล้แหล่งช้อปป้ิง 

3 
ไทจง – ผูหลี ่– ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ 
– วดัเหวนิหวู่ – ไทเป – D.I.Y. พำยสับปะรด –  
ช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ 

  X 
AMBA TAIPEI XIMENDING 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว  
ใกล้แหล่งช้อปป้ิง 

4 
ไทเป – อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก) – สนำมบินเถำหยวน – 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (VZ563 : 15.40-18.35) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และทปิคนขบัรถ จ ำนวน  1,200  บำท / ท่ำน / ทริป 
ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง ธันวำคม 2565 – มนีำคม 2566 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนำมบินเถำหยวน – เจยีอี ้– เจยีอีไ้นท์มำร์เกต็ 

07.00 น.  พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ 
สำยกำรบิน THAI VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง 

10.05 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ 562  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
14.40 น.  เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเลก็กว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจยีอี ้(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เมือง
เลก็ๆ ท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงใตข้องไตห้วนั ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีกดา้นติดกบัทะเล จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง เจีย
อีไ้นท์มำเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมืองเจียอ้ี ให้ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง
เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ รวมทั้งเลือกชิมอาหาร ของทานเล่นนานาชนิดท่ีข้ึนช่ือของเมืองเจียอ้ี 

ค า่ อาหารค า่อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที ่LAN KWAI FONG GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว ใกล้แหล่งช้อปป้ิง **** 

วนัที่สอง เมืองเจยีอี ้– อุทยำนแห่งชำตอิำหลีซ่ำน – นั่งรถไฟโบรำณ – ไทจง – เฟิงเจีย่ไนท์มำร์เกต็ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 1) 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติอำหลี่ซำน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ไต้หวนั อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงามมาก น าท่านเปล่ียน 
บรรยากาศ นั่งรถไฟโบรำณ ซ่ึงทางรถไฟของอาหล่ีซานถือไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณท่ีติดอนัดบั 1 
ใน 3 ทางรถไฟโบราณท่ี สวยท่ีสุดในโลก ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติของตน้สนสูงชนั ท่ีมีอายุ
กว่าพนัปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพนัธุ์ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสมบูรณ์อยู่
มากตลอดสองขา้งทาง ***โดยเฉพำะช่วงกลำงเดือนมีนำคม – เดือนเมษำยนของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดู
ใบไม้ผล ิดอกซำกุระจะบำนสะพร่ังพร้อมกบัพรรณไม้อีกนำนำชนิด (ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 
ให้ท่ำนได้ช่ืนชมควำมงดงำมพร้อมถ่ำยรูปดอกซำกุระที่บำนสะพร่ังรอต้อนรับท่ำน*** 
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เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 2) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ

ไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวนั (ม้ือที่ 3) 
 น าท่านเดินทางสู่ เฟิงเจีย่ไนท์มำร์เกต็ เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้และอาหาร

ทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชำนมไข่มุก อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหาสินค้า
ต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไตห้วนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พกัที่ BEACON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดบั 4 ดำว ใกล้แหล่งช้อปป้ิง **** 

วนัที่สำม ไทจง – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจนัทรำ – วดัเหวินหวู่ – ไทเป – D.I.Y. พำยสับปะรด – 
 ช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 4) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไตห้วนั 
เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองท่ีได้
ช่ือว่าน่าอยูท่ี่สุดในไตห้วนั จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนัจันทรำ ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมี
ภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกบัมีทศันียภาพของน ้ าและภูเขาท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชม
วิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้  



SHVZTPE2 ทวัร์คุณธรรม ไตห้วนั ไทเป อาหลี่ซาน 4 วนั 3 คืน ธ.ค. 65-มี.ค. 66 VZ (121022)                                                4  

น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและ
เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้น
เหรียญไตห้วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 5) 
บ่ำย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆ ของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรือวฒันธรรม 
เมืองไทเปตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็น
เมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก น าท่านชม โรงงำนพำยสับปะรด พร้อมท า D.I.Y. ซ่ึงพายสบัปะรด
เป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องท า
ขนมพายสบัปะรดดว้ยตวัท่านเอง และยงัให้ท่านไดท่้านเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของไตห้วนั เคก้ไส้
สบัปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมายฝากคนทางบา้นอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ 
หรือสยามสแควร์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย 
อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือว่าถูกท่ีสุดในโลก 

ค า่ อาหารค า่อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที่ AMBA TAIPEI XIMENDING หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว ใกล้แหล่งช้อปป้ิง **** 

วนัที่ส่ี  ไทเป – อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค – ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตกึ) – เถำหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
น าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหล่ียมสีน ้ าเงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้น
เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิของท่านในท่านัง่ขนาด
ใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิ้มแยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา 
และท่ีก  าแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 
จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ 
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จากนั้นน าท่านสมัผสัสญัลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตกึ) มีความสูงถึง 508 
เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวันออกแบบดั้ งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันโดย
ผสมผสานสญัลกัษณ์อนัเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือให้เขา้กนักบัเทคโนโลยลี  ้า
ยคุไดอ้ยา่งลงตวั ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 7) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน 
16.10 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่  VZ 563  
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
19.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
                                                                      

(*** กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ตั้งแต่ 20 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 

       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก
ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 
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ไต้หวนั…ไทเป อำหลีซ่ำน 4 วนั 3 คืน (VZ) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตัว๋เคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกที่นั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่ำนั้น) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มนั ณ วนัที่ 1 ตุลำคม 2565  
3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทาง
บริษทัขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  
3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัรูปแบบการจดั
หอ้งพกัของโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่ำอำหำร 7 ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ และ น ้ าด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6.   น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม  สมัภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วนัที่ 04-07 ธันวำคม 2565 
(วนัพ่อแห่งชำต)ิ 

23,999 บำท 23,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที่ 11-14 ธันวำคม 2565 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

23,999 บำท 23,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที่ 18-21 ธันวำคม 2565 23,999 บำท 23,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที่ 01-04 มกรำคม 2566 
(วนัขึน้ปีใหม่) 

34,999 บำท 34,999 บำท 7,000 บำท 20,999 บำท 

วนัที่ 05-08 กุมภำพนัธ์ 2566 20,999 บำท 20,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที่ 05-08 มนีำคม 2566 
(วนัมำฆบูชำ) 

23,999 บำท 23,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที่ 12-15 มนีำคม 2566 20,999 บำท 20,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที่ 19-22 มนีำคม 2566 22,999 บำท 22,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 
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7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ  ระหว่ำงกำรเดินทำง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่
เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกนัทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 1,200 บำท / ท่ำน / ทริป (เด็กช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 
ค่ำทิปของหัวหน้ำทัวร์ ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลกูค้ำ 
3.  ค่าวีซ่าไตห้วนั กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ไดถื้อพาสไทย กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ังก่อนท าการจอง 
4. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก  
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

6. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนั และภำษีสนำมบิน ในกรณทีี่สำยกำรบินมกีำรปรับขึน้รำคำ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง
ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

2.  กรณีลูกค้ำท ำกำรจองน้อยกว่ำวนัเดินทำง 25 วนั ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเกบ็ค่ำทัวร์เตม็จ ำนวนทันทีใน
วนัที่จองเท่ำนั้น 

3.  ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
4.  กรณีที่ท่ำนช ำระค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไข และข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้

ระบุ  ไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (โดยหักจำกค่ำใช้จ่ำยจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมัดจ ำของบัตร
โดยสำรเคร่ืองบิน ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นอ่ืนๆ) 

    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของค่ำทัวร์ 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิแจง้ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได ้ในกรณี
น้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้  าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ีซ่า) หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋คร่ือง
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บิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถ
เดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 20 ท่ำนออกเดินทำง มหีัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะขนำดของกรุ๊ปไซค์ จ ำนวนผู้
เดินทำงอำจมกีำรปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้  าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


