
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM TAIWAN 
 



ตารางการเดินทาง     25-28 ม.ค. / 8-11 / 22-25 ก.พ. / 8-11 / 15-18 มี.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ–สนามบินเถาหยวน-เมืองผูหล่ี–ทะเลสาบสริุยัน จันทรา-อาบน า้แร่ -   FLEUR DE CHINE 

HOTEL 

2 
วัดเหวินหวู่–ล่องเรือทะเลสาบสริุยันจันทรา-วัดพระถังซัมจ๋ัง– วัดจงไถฉาน-ไทเป-

ซ่ีอหลินไนทม์าเกต็ 

 

  

GRAND HYATT HOTEL 

3 ร้านพายสปัปะรด–ตึกไทเป 101 (ช้ัน89)–พระราชวังกู้กง–วัดหลงซาน-ซีเหมิงติง 

   

GRAND HYATT HOTEL 

4 
หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน-อุทยานเหย่หล่ิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็- สนามบิน– 

กรุงเทพฯ 
  

-  

ราคา 69,900 บาท/ท่าน 



รายละเอียดการเดินทาง      

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน - เมืองผหูลี่ – ทะเลสาบสุรยินั จนัทรา - อาบน ้าแร ่ 

04.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 พบเจา้หนา้ท่ีบริษัท
อิมเมจ ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่าน  

07.25 น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634 

11.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 360 REVOLVING 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหล่ี เมืองท่ีไดข้ึ้ นช่ือวา่มีอากาศดีท่ีสุดของไตห้วนั และยงัเป็นแหล่งอาบน ้าแร่ท่ีดีท่ีสุดของไตห้วนัอีกดว้ย เน่ืองจากเมือง

น้ีอยูใ่นหุบเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิท่ีสุดของไตห้วนั  

หลงัจากน้ันน าทุกท่านสู่ ทะเลสาบสุริยนั จนัทรา เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ยพระ

อาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ั้นมีรูปทรงคลา้ยพระจนัทรเ์ส้ียว จึงถูกขนานนามวา่ ทะเลสาบสุริยนั จนัทรา 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านดว้ยอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชนิดใหท้่านไดล้ิ้มลอง 

ที่พกั FLURE DE CHINE HOTEL ริมทะเลสาบสุริยนั จนัทรา หรือเทียบเท่า  ใหท้่านไดผ่้อนคลายกับการอาบน ้าแร่ไตห้วันเพ่ือ

สุขภาพ จากแหล่งน ้าแร่อนัข้ึนช่ือทางภาคกลางของประเทศ 

 

 

 

 

 

 
 



วนัที่สองของการเดินทาง  (2)  วดัเหวินหวู่–ลอ่งเรอืทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง๋– วดัจงไถฉาน-ไทเป-ซ่ีอหลินไนทม์าเก็ต 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วดัเหวินอู่ หรือวดักวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีศักด์ิสิทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของของลทัธิขงจ้ือในไตห้วนั ภายในประดิษฐานรูปป้ันเทพ

พระเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพพระเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์โดยตามต านานเทพเจา้กวนอูเป็นท่ีนับถือในเร่ืองของความซ่ือสตัย์ จงรกัภกัดี 

มีความเป็นธรรม และมีมนุษยธรรมสูง รวมทั้งยงัมีความกลา้หาญเด็ดเด่ียวจนเป็นท่ีนับถือของคนเช้ือสายชาวจีนเป็นอย่างมาก ชาวจีนจึงนิยม

มากราบไหวเ้พ่ือขอพรใหบ้ริวารซ่ือสตัย ์จงรกัภกัดี ชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ดา้นหนา้มีรูปป้ันสิงโตหินอ่อน 2 ตวัใหญ่ มูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ

ไตห้วนั อิสระใหท่้านกราบขอพรและถ่ายภาพ 
 
 
 
 

 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูเทปันยากิ ที่ปรุงสดๆจากเชฟมืออาชีพของโรงแรม ใหท้่านอิ่มอร่อยกับเมนู

จากวตัถุดิบที่คดัสรรคอ์ยา่งดีปรุงเสิรฟ์ท่านจานตอ่จาน  
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซนัมูนเลค (สุริยนั-จนัทรา) เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวในไตห้วนั ทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทรเ์ส้ียว 

และส่วนเหนือของเกาะมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์จึงไดช่ื้อวา่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ท่ีมีความงดงามดุจภาพวาด  
และน าท่านนมสัการพระบรมสารีริกธาตุท่ีอนัเชิญมา จากชมพทูวีป ณ วดัพระถงัซมัจัง๋  
และวัดจงไถซานซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัของไตห้วนั เป็นวดัใหญ่ประจ าภาคกลางของไตห้วนั เป็นวดัท่ีผสมผสานระหว่างหลายๆนิกาย

เขา้ดว้ยกนั ไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในไตห้วนั ซ่ึงไดร้บั การออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกบัท่ีออกแบบตึกไทเป101  
หลกัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป   



 
 

 
 
 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตสุ์ก้ีสไตลไ์ตห้วนั เสิรฟ์พรอ้มขาปูอลาสกา้พรอ้มเครื่องดื่มมากมาย ใหท้่านไดอ้ิ่ม

อร่อยกนัอยา่งเตม็ที่ 
  หลงัอาหารค า่ น าท่านสมัผัสวิถีชีวิตยามค า่คืนของชาวไตห้วนั ณ ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต อิสระท่านเลือกซ้ือเลือกชม สินคา้นานาชนิด ทั้งรองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองประดบั รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆ ท่ีมีราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% 

ที่พกั  GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



วนัที่สามของการเดินทาง   (3)      รา้นพายสปัปะรด – ตกึไทเป 101 (ชั้น89) – พระราชวงักูก้ง – วดัหลงซาน - ซีเหมิงตงิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านแวะซ้ือฝากข้ึนช่ือของไตห้วนั พายสบัประรด ท่ีมีรสชาติกลมกล่อมหวานอร่อย จนทุกท่านท่ีมาตอ้งซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น 

และน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตึกไทเป 101 ถือเป็นสญัลกัษณ์ของไทเปมีความสูงทั้งหมด 508 เมตร ปัจจุบันเป็นตึกท่ีสูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิว

ทิวทัศน์บนตึกชั้นท่ี 89 โดยลิฟท์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลกดว้ยความเร็ว 1,008 เมตร ใชเ้วลาขึ้ นลิฟท์เพียงแค่ 37 วินาทีตัวอาคารออกแบบเป็น
รูปทรงล าไผ่ 8 ปลอ้ง มีการติดลกูตุม้เหล็กขนาดใหญ่หนัก 660 ตนั ท าหน้าท่ีดูดชบัแรงสัน่สะเทือนไม่ใหอ้าคารสูงเสียดฟ้าแห่งน้ี สัน่ไหวไปมา

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
 
 
 
  
 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูเสี่ยวหลงเปาอนัเล่ืองช่ือต าหรบัไตห้วนั ที่พิถีพิถนัการท าในทุกขั้นตอน เสิรฟ์

ท่านดว้ยเสี่ยวหลงเปาไสต้่างๆ พรอ้มเมนูอ่ืนๆที่ข้ึนช่ือของรา้น 

น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตกูิก้ง ชมโบราณวตัถุและสมบติัล ้าค่าของประเทศจีนกว่า 620,000ช้ิน ซ่ึงมีประวติัยาวนานกว่า 5,000ปี 

ไมว่า่จะเป็นภาพวาด เคร่ืองป้ันดินเผาเคร่ืองทองแดงสมัฤทธ์ิต่างๆ นอกจากน้ียงั มีหอ้งจัดแสดงหยกท่ีล ้าค่าและไดร้ับการยกย่องติดอันดับ

หน่ึงในส่ีของโลก  ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดน้ ามาจากประเทศจีน โดยโบราณวตัถุเหล่าน้ีมีมากจนตอ้งผลดัเปล่ียนใหช้มทุกๆ 3 เดือน แต่วตัถุ

โบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง เช่น เรือแกะสลกัจากลกูวอลนัท หยกผกักาดขาว หยกสีน ้าตาล เหมือนหมสูามชั้น  



น าท่านเดินทางสู่ วดัหลงซาน หรือ "วดัเขามังกร" เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี2 วดั

หลงซันซือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดร้บัความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสตัวก์วนอิม" ท่ีสถิตอยู่ดา้นในน้ันกลบัไม่ไดร้บัความ 

เสียหายเลยยิ่งท าใหผู้ค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากขึ้ นๆในทุกวนั   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ค า่ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร HI PA WANG บริการท่านดว้ย ออรเ์ดิรฟ์ประจ าวนั ปูน่ึงกระเทียม กุง้ซากุระน่ึงขา้วเหนียว หอย

เชลลผ์ดัซอส XO ปลิงทะเลเอ็นหมูน ้าแดง ปลาทะเลยา่ง ผดัผกัตามฤดูกาล   
  หลงัอาหารค า่ อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ยา่นซีเหมินตงิ หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั แหล่งชอ้ปป้ิงยา่นใหญ่ของไตห้วนั อิสระใหท่้าน 

ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ... 



  

ที่พกั  GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สีข่องการเดินทาง   (4)    หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน - อุทยานเหยห่ลิ่ว - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค -  สนามบิน – กรุงเทพฯ   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศชิ์ง มีนักขุดทองจ านวนมาก

พากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหผู้ค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้ว



เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว" ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูด
นักท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง   
จากน้ันน าท่าน ชายทะเลเหยห่ล่ิว ชมโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล การเคล่ือนตวัของเปลือก

โลกท่ีเกิดเป็นรูปร่างต่างๆตามธรรมชาติ เช่น พระเศียรราชินี ชา้งเล่นน ้ารองเทา้นางฟ้า ดอกเห็ด เตา้หู ้หินรูปเทียน ฯลฯ.... 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ไห่หลงจ ูบริการท่านดว้ย กุง้มงักรซีฟู้ด 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูไดย้ากชมรูปหล่อบรอนซข์องท่านซ่ึงตั้งอยูใ่น

หอ้งโถงใหญ่ชั้นบนหอ้งแสดงนิทรรศการและขา้วของเคร่ืองใชข้องอดีตผูน้ า ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวิหารเทียน

ถนัท่ีปักก่ิง งดงามตระการตา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละคร

แห่งชาติขนาดใหญ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ ...ไดเ้วลาน าท่าน เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
 

 
 
 
 



20.05 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG635 
22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************************** 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน หรือ อตัราแลกเปล่ียนทั้งน้ีโดย
ค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

69,900.- 

66,900.- 

62,900.- 

59,900.- 

17,000.- 

13,000.- 

68,400.- 

65,400.- 
61,400.- 
58,400.- 
17,000.- 
13,000.- 

68,900.- 

65,900.- 

61,900.- 

58,900.- 
17,000.- 
13,000.- 

 

 

 

 



คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

684 

654 

614 

584 

170 

554 

684 

654 

614 

584 

170 

554 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั 
 ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี,  
 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุในวงเงิน 300,000 บาท 



อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมัต่อท่าน ) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระเงิน  

  “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

            ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

                หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั  

 “การจา่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบ

คาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขอ

อภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 



6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหา

คณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ 

ทราบก่อน เพื่อขอค ายนืยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้า่ยใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์

ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟ

นอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้น

เอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่

สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว

นักท่องเท่ียวเอง 



17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้ องก านัลดังกล่าวในขณะร่วม

เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่

ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถี

ชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


