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วนัแรก  สนามบินดอนเมือง  

23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประต ู7 

 เคานเ์ตอรส์ายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

วนัที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

                   วดัพระถงัซาํจัง๋ ● วดัเหวินหวู่ ● เจยีอ้ี                  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

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

บนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ิน

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ อ่ิมอรอ่ยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืมข้ึนช่ือของไตห้วนั 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 
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นําท่าน สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่หรือ วดักวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหมท่ี่ทางการญ่ีปุ่นสรา้งข้ึนหลงัจาก

ทําการสรา้งเขื่อนทําใหว้ัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เข่ือน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสรา้งคลา้ยกับ

พระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสัตย์ และ

คุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวินหวู่น้ี ชาวไตห้วันจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพ่ือเป็น

การสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู 

สกัการะ อฐิัของพระถงัซาํจัง๋ ณ วดัพระถงัซาํจัง๋หรือ วดัเสวียนกวง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชื่อ

ของพระในสมยัราชวงศถ์งัท่ีเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพทูวีปเดิมอฐิัของท่านทางการ

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรกัษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรกัษา

ไวท่ี้น่ี 

จากนั้น นําท่านลอ่งเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ําจดืใหญ่ท่ีสุดบน

เกาะไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลักษณะคลา้ยพระ

อาทิตย ์และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสรา้ง

เข่ือนกักเก็บน้ําทําใหมี้ขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบด้วย

เทือกเขาสงู จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บั

การดแูลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยา่งเคร่งครดั 

จากน้ัน  นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจยีอ้ี 

คํา่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูสเตก๊จานรอ้น 

 ใหท้่านไดเ้ลือกสรร หมู ไก่ เน้ือ ปลา และ บุปเฟ่ตส์ลดับาร ์สามารถแจง้กบัหวัหนา้ทวัรใ์นวนัเดินทาง

ไดเ้ลยค่ะ 

ท่ีพกั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทา่ (เมืองเจยีอ้ี) พกั 1 คืน 

วนัที่สาม เจยีอ้ี ● อุทยานอาลีซาน ● นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● รา้นใบชา ● ไถจง ● ไนทม์ารเ์ก็ต 

                                                                                                                      (เชา้/กลางวนั/เยน็อิสระ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้น เดินทางเดินทางข้ึนเขาอุทยานอาลีซานอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั นาํท่าน

เดินชมอุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและ

ชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากน้ันนาํท่านสกัการะเจา้พอ่เสือ ณ ศาลเจา้พอ่เสือกลางอุทยานอาลี

ซาน จากน้ัน นาํท่านนัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของ

อุทยานท่ีมคีวามอุดมสมบรูณ ์ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดกูาล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 

จากนั้น นาํท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพ่ือใหท่้านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและไดร้ับ

ประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีขึ้ นช่ือของ

ไตห้วนัไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

นาํท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง นําท่านเดินช็อปป้ิงตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ที่สุดในไตห้วันฟ่งเจี๋ยไนทม์าเก็ตถนน

คนเดินของเมืองไถจง สถานท่ีแห่งน้ีติดกบัหมายลัยฟ่งเจ๋ียทําใหม้ีนักศึกษาของมหาลัยมาเดินเป็นจาํนวน
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มาก มีส้ินคา้หลากหลายมากมากใหท่้านไดเ้ลือกสรรจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ 

ทั้งมื้ อหลกัและอาหารทานเล่น เชน่ ไกท่อดฮอทสตาร ์ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ณ ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

ท่ีพกั King bridge hotel หรือเทียบเทา่ (เมืองไถจง) 

วนัที่ส่ี ไทเป ● รา้นขนมพายสบัปะรด ● อุทยานเยห๋ล่ิว ● ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง ● อนุสรณ์

สถาน เจยีงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกบัตกึไทเป 101● ชอปป้ิงซีเหมินติง        (เชา้/กลางวนั/เยน็อิสระ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านแวะชมรา้นขนมพายสบัปะรดรา้นน้ีเป็นรา้นซ่ึงไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนําไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโก

แลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น นําท่านชม อุทยานแห่งชาติเยห๋ล่ิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น

แหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ 

ซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะของน้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้

หญิง หินรูปมงักร และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกดําบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิกน้ําทะเลสีคราม

สวยงามแปลกตา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตลจ์นี 

จากนั้น นําท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซ่ึงทาํเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสรอ้ยคอและสรอ้ย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสป์รบั

ความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลด

ระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยใหส้ั้นลงและภายในศูนย์แห่งน้ียงัมีผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับจากปะการังสี

แดงอญัมณีลํ้าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจี้ ประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการงัแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของ

ประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนั้น นําท่านชมอนุสรณส์ถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ราํลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้าํคญั รถ และ จาํลองหอ้งทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ รชักาลท่ี 9 ของไทย 

ครั้งเสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณส์ถานแห่ง

น้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันสําริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆ

ชัว่โมง 

จากนั้น นําท่านถ่ายรปูดา้นนอกกบั ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าข้ึนตึก) ตึกระฟ้าสงูท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็น

ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดร้ับรางวลั “ผูนํ้าการออกแบบ

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มีจาํนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 

จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และรา้นอาหารชั้นนําเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI 

,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

คํา่ นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) หรือท่ีคนไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควร์

แห่งไทเปเป็นย่านช็อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัทํางานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนักท่องเท่ียวดว้ย
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เชน่กนั ในยา่นน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ําเงิน โดยสงัเกตจากเสาขา้งทาง

จะมีการระบุหมายเลยและทาํสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ รา้นคา้แนะนําสาํหรบันักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูก

กวา่ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหา

ยากและราคาถกูมากๆ  

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ณ ซีเหมินตงิ 

ท่ีพกั Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทียบเทา่ (เมืองเถาหยวน) 

วนัที่หา้ ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง          (เชา้/-/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางและวนัเดินทาง ไตห้วนั 2 อทุยานอุทยานอาลีซาน อทุยานเยห๋ล่ิว 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 5 วนั 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

30 ส.ค. 62 03 ก.ย. 62 25 14,999 14,999 13,999 4,000 

31 ส.ค.62 04 ก.ย.62 25 15,999 15,999 15,999 4,000 

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 13,999 4,000 

13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

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

29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 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 
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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 

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 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบินไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ตอ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ไม่สามารถระบุท่ีนัง่ได ้โดยทางสายการ

บินจะเป็นผูก้าํหนด 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือตอ้งการพกัเด่ียว

ทา่นสามารถชาํระคา่บริการเพิ่มเตมิไดโ้ดยทาํการจองและชาํระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที่ท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือข้ึนเคร่ืองไดท้า่นละ 7 กก./1ใบ 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเขา้ประเทศไตห้วันสาํหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยไดร้ับการยกเวน้การทาํวีซ่าเขา้

ประเทศไตห้วนั) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลกูทวัร ์1 ท่าน/ทริป(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิป

ค่ะ) 

**ขณะน้ีนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวีซ่าหากมีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วีซ่าเขา้ออก

ปกติ ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บคา่วีซ่าเพ่ิมอีกทา่นละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑติูกาํหนด (ไม่รวม

ค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละเง่ือนไขตา่งๆ ก่อนทาํการจองและชาํระเงินคะ 
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เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

1.โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

2. กรณียกเลิก 

 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาลวนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

 2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวัน

เดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6. กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศเช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ที่ทุกครั้ง

ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการ

ปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

7. ลกูคา้ท่ีไม่ประสงคจ์ะลงรา้นสินคา้ท่ีระบุตามรายการทวัรเ์พ่ิมทา่นละ 1,000 บาท/รา้น 

8. กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เลม่นํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,

การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบตัิ

ทางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบตัิเหตใุนรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาํ

ใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น 

ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์า

ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของ

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เลม่นํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปตา่งๆหรือแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลายการต์นู 

ที่ไม่ใช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

หาก ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของทา่น ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 
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แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 
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ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


