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วันแรก  สนามบินดอนเมือง  
23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 
 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  
                       วัดพระถังซ าจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอ้ี       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL398  

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
เช้า บริการอาหารเช้า อ่ิมอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มข้ึนชื่อของไต้หวัน 

น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 
น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากท าการ

สร้างเขื่อนท าให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ ไต้ เขื่อน การ
ออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้
กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้า
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอ
พรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวัน
จะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพ
เจ้ากวนอ ู

สักการะ อัฐิของพระถังซ าจั๋ง ณ วัดพระถังซ าจั๋ งหรือ วัด
เสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
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ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบน

เกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ 
และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า
ท าให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปีและน้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมล
พิศอย่างเคร่งครัด 

จากนั้น  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอ้ี 
ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 

ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ 
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ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเจียอ้ี) พัก 1 คืน 
วันที่สาม เจียอ้ี ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต 
                                                                                                                                                    
(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากนั้น เดินทางเดินทางข้ึนเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน น าท่านเดินชม

อุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2 ,500 ปีและชมสวนซากุระ
และดอกกุหลาบพันปี จากนั้นน าท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น น า
ท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 
จากนั้น น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพ่ือให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จาก

การดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝาก
และดื่มทานเอง 
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น าท่าน เดินทางกลับเมืองไถจง 
น าท่านเดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่ง
นี้ติดกับหมายลัยฟ่งเจี๋ยท าให้มีนักศึกษาของมหาลัยมาเดินเป็นจ านวนมาก มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้
เลือกสรรจ าหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทส
ตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ 

ค่ า อิสระอาหารค่ า ณ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
ที่พัก King bridge hotel หรือเทียบเท่า (เมืองไถจง) 
วันทีส่ี่ ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์

สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง   (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน 
และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด 
หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็น
แหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิด
จากการกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูป
มังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน 
จากนั้น น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งท าเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อย

ข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตัว
หลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ าค่าจากใต้
ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็น
สิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
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จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang 
Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึง
ท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  
ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน 
เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ รัชกาลที่  9 ของไทย ครั้ ง เสด็จ เยือน
ประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 
และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ 
การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูป
ปั้นส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆ
ชั่วโมง 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูง
ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการออกแบบพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1 -5 จะเป็น 
ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , 
CHANEL ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยท างานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็น
ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและ

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
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ท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ 
ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

ค่ า อิสระอาหารค่ า ณ ซีเหมินติง 
ที่พัก Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทียบเท่า (เมืองเถาหยวน) 
วันทีห่้า ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง       (เช้า/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

06 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 25 13,999 13,999 12,999 4,000 

13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

21 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

22 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 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 13,999 13,999 13,999 4,000 

29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 13,999 13,999 13,999 4,000 

04 ต.ค. 62 08 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 

06 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 

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

19 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

25 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

01 พ.ย.62 05 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

02 พ.ย.62 06 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
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03 พ.ย.62 07 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

08 พ.ย.62 12 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

09 พ.ย.62 13 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

10 พ.ย.62 14 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

15 พ.ย.62 19 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

16 พ.ย.62 20 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

17 พ.ย.62 21 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

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

23 พ.ย.62 27 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

24 พ.ย.62 28 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

29 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

30 พ.ย.62 04 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

06 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 

07 ธ.ค.62 11 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 

08 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 

13 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

14 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

15 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

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

21 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

22 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 

27 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

ก าหนด 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ

ช าระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศ

ไต้หวัน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ ทาง

ทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามท่ีสถานฑูติก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงินคะ 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี
เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
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4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศเช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
7.ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 
8.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


