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วันแรก  สนามบินดอนเมือง                              (-/-/-) 
23.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 
 เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา ● วัดพระถังซ าจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี ้                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL398  
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวัน 
เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยู่กนัท่ีไตห้วนั ซ่ึง

สร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและก าแพงใน
หมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปท าให้มีช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจงไปใน
ท่ีสุด 
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เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)  

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้งความสวย

และความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้

ดดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว 

Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีท าใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 
 

 

 

 

 
 



BT-TPE04_SL_MAR-JUL20 
 

มายังเมืองไถจง ท่ีประทับใจท่ีสุด ถือเป็น THE MUST ท่ีต้องมาเลยทีเดียว ไม่งั้นพลาดอย่างแรง !!! ร้านนี้ คือ
ตอนนี้ตกแต่บรรยากาศเข้าTheme เทศกาลต่างต่างด้วย พนักงานกแ็ต่งตัวน่ารัก เข้าบรรยากาศ เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลย  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 
จากนั้น น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ

สุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน ้ า
จืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะไต้หวัน ท่ีมาของช่ือ
ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออก
ของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 
ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้าย
พระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการ
สร้างเขื่อนกักเก็บน ้ าท าให้มีขนาดกวา้งขวาง 
และมีความสูงเหนือระดับน ้ าทะเล 750 เมตร 
ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้ งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด 
เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยา่งเคร่งครัด 

น าท่าน  สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัด
กวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่ น
สร้างขึ้นหลงัจากท าการสร้างเขื่อนท าให้วดั
เก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขื่อน การออกแบบของวดั
เหวินหวู่โครงสร้างคลา้ยกับพระราชวงักู้กง 
ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพ
เจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซ้ือสัตย์ และ
คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด 
เหวินหวู่ นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่ง
ลมเพ่ือเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

สักการะ อัฐิของพระถังซ าจั๋ง ณ วัดพระถังซ าจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ช่ือของ
พระในสมยัราชวงศถ์งัท่ีเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศ
ญ่ีปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวท่ี้น่ี 

จากนั้น  น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี ้
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ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 
ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เน้ือ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
ท่ีพกั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (เมืองเจียอี)้ 
วันท่ีสาม เจียอี ้● อุทยานอาลซีาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เกต็ 
                                                                                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั  น าท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติ
โอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลาย
ร้อยปี ไปจนถึงอาย ุ2,500 ปีและชม
สวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี 
จากนั้นน าท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ 
ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลี
ซาน จากนั้ น  น า ท่านนั่ งรถไฟ
โบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่า
ส น  ใ ห้ ท่ า น เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ
บรรยากาศของอุทยานท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 
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จากนั้น น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่าน
ไดช้งชาอยา่งถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจาก
อาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีขึ้นช่ือของ
ไตห้วนัไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

น าท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง 
ค ่า บริการอาหารเย็น พเิศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน ้าใสให้

ท่านได้เลือกสรร  

 

 

 

 

 

น าท่าน เดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีส้ินค้า
หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

ท่ีพกั KING BRIDGE HOTELหรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 
 
วันท่ีส่ี ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิว่ ● ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน ● ตลาดปลาไทเป 
                                                                          (เช้า/กลางวัน/อสิระอาหารเย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้าน

น้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้
แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิ
รสชา ฯลฯ 
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จากนั้น น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม
ยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจาก
การกดัเซาะของน ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูป
มงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคน ้าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็น

แหล่งขดุทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียว

มาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน ้ าชา ร้านขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบั

ดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเลก็ๆท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก 
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จากนั้น เ ดินทางสู่  ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish 

Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั สถานท่ีแลนด์มาร์ก
อีกหน่ึงแห่งของไต้หวนั เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการหลงัจากการปรับปรุงพื้นท่ีตลาดเดิม
เม่ือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตลญ่ี์ปุ่ นขนาด
ใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้ งของ
ทะเล ท่ีจัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละ
ประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทั้ งน้ีคุณ
สามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาใหค้รัวในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหาร
และความสะอาดท่ีจะท าใหคุ้ณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 

เย็น  เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 
ท่ีพกั EHOME HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 
วันท่ีห้า ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พพิธิภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกบัตึกไทเป 101 ● ศูนย์เคร่ืองส าองค์ 

● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ช้อปป้ิงซีเหมินติง                        (เช้า/กลางวัน/เย็นอสิระ) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน
ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจาก
ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึง
เป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง (Gu 

Gong National Palace Museum)

พิพิธภณัฑอ์นัดบั 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภณัฑ์
แห่งน้ีเป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปวตัถุของจีน
โบราณ และสมบัติล ้ าค่า ซ่ึงบางช้ินมีอายุ
ยอ้นหลงัไปถึง 5 พนัปี จากพระราชวงศ์จีน
ทุกราชวงศ ์ภายในพิพิธภณัฑร์วบรวมไวไ้ด้
ถึงกว่า 620,000 ช้ิน ซ่ึงสมบติัล ่าค่าเหล่าน้ี
ท่านประธานาธิบดีไดน้ ามาจากประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพร้อมกบัชาวจีนท่ีอพยบมาตั้งรกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่าน้ีมี
มากจนตอ้งผลดัเปล่ียนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วตัถุโบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสีน ้าตาล
เหมือนหมูสามชั้น หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกร้อซอ้นกนั 21 ชั้น จะมีใหช้มตลอดปี 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 
จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึน้ตึก ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก

ในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 
101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้นน า
เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

จากนั้น แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ ท่ีศูนย์เคร่ืองส าอาง 
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จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)  อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใช้ส าคญั รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง
ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ัง
เสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ
ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 
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จากนั้น เดินทางสู่วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง
ไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 
300 ร้อยปีแลว้ สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียน
ช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็สถานท่ีสักการะบูชา
ส่ิงศกัสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวดัพุทธของ
จีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวนัเข้าไป
ด้วย  จนบางคนเ รียกกันว่า เ ป็นวัดสไตล์
ไตห้วนั ท าให้ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียว
ไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ 
เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้
องค์อ่ืนๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ท่ีดา้นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น 
เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเย่วเ์หล่า 
หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

ค ่า น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค ่า
ตามอัธยาศัย) หรือท่ีคนไทยรู้จกักันในนาม 
สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปป้ิงของ
วัย รุ่นและวัยท างานของไต้หวัน ย ัง เ ป็น
แหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ใน
ย่านน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสี
ต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้ าเงิน โดยสังเกตจาก
เสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว้
อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน าส าหรับ
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ช า ว ไ ท ย  ซ่ึ ง ร า ค า ถู ก ก ว่ า ไ ท ย ป ร ะ ม า ณ  3 0  % ไ ด้ แ ก่  ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 
เย็น  เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอสิระอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง 
ท่ีพกั Eastern Hotels & Resorts หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 
 ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น ้าแร่ แบบส่วนตัวในห้องพกั 
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วันท่ีหก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง       (เช้า/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,  การเปลี่ยนแปลง

ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน 
หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 
 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดินทาง ไต้หวนั ทะเลสาบสุริยนัจันทราอุทยานอาลซีาน อุทยาน 
เย๋หลิว่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน 6 วนั 4 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว จอยแลด์ 
(ราคาไม่รวมตั๋ว) 

31 มี.ค.63 05 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 13,900 

01 เม.ย.63 06 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 13,900 

07 เม.ย.63 12 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

08 เม.ย.63 13 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

09 เม.ย.63 14 เม.ย.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 14,900 

10 เม.ย.63 15 เม.ย.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 14,900 

21 เม.ย.63 26 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

22 เม.ย.63 27 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 13,900 

28 เม.ย.63 03 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

29 เม.ย.63 04 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

02 พ.ค.63 07 พ.ค.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 14,900 
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05 พ.ค.63 10 พ.ค.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 14,900 

12 พ.ค.63 17 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

13 พ.ค.63 18 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

19 พ.ค.63 24 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

20 พ.ค.63 25 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

26 พ.ค.63 31 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

27 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

02 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 13,900 

09 มิ.ย.63 14 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

10 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

16 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

17 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

23 มิ.ย.63 28 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

24 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 13,900 

01 ก.ค.63 06 ก.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

10 ก.ค.63 15 ก.ค.63 26+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

14 ก.ค.63 19 ก.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

21 ก.ค.63 26 ก.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

18 ก.ค.63 23 ก.ค.63 26+1 16,900 16,900 15,900 5,000 12,900 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
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อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุท่ีน่ังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

ก าหนด 
✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ

ช าระค่าบริการเพิม่เติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศ
ไต้หวัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
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**ขณะนีน้ักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติ 
ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามท่ีสถานฑูติก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงินคะ 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (ช าระภายใน 3 วัน มิฉะนั้นท่ีนั่งตัดอตัโนมัติ) 

• ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วัน (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเน่ือง กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 
วัน) 
(กรณีไม่ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือภายในวันท่ีก าหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการยกเลกิโดยอตัโนมัติ และยึดค่ามัดจ า
ทันที โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน) 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีท่ีค่าทัวร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 
• แจ้งยกเลกิ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง  : คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

• แจ้งยกเลกิ 16-29 วัน ก่อนวันเดินทาง : ยึดมัดจ าทั้งหมด และเกบ็ 50% จากราคาทัวร์ท้ังหมด  

• แจ้งยกเลกิ 15 วัน ก่อนวันเดินทาง  : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
(ในกรณีท่ีมีการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มจ านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าตั๋วที่เกดิขึน้ตามจริง) 

กรณียกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 
• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทาง 60 วัน ก่อนการเดินทาง : คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 60 วัน  : ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน 

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่า
ทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

 

กรณีจองทัวร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
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ข้อมูลเพิม่เติมการส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 
• ทางบริษัทฯได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าด้วยกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามจริงประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท ขึน้อยู่กับสายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง 

• หากได้ท าการออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ตามจริง และรอ Refund จากสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• ท่ีนั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีสามารถน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรงและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา และสามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประตูฉุกเฉินประมาณ 20 กิโลกรัม) และจะต้องไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ
ร่างกาย   

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 
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➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ี
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 


