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ดินแดนท่ีเทคโนโลย ีและ วฒันธรรมไดห้ลอมรวมใหเ้ป็นอีก 1 ประเทศท่ีน่าเยอืนเป็นท่ีสุดในขณะน้ี 
เยอืนหมู่บา้นโบราณ จุดกาํเนิดของการ์ตูนญ่ีปุ่นช่ือดงั ณ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน 

สมัผสัความสวยงามแบบธรรมชาติพร้อมการเดินทางแบบพิเศษ ณ อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ  
หลอมรวมความแตกต่างระหวา่งอดีตและปัจจุบนักบัเมือหลวงของไตห้วนั ไทเป 

เพิ่มความแตกต่างในการสมัผสัไตห้วนัใหไ้ดอ้รรถรสมากข้ึน ทั้งท่ีพกั และ อาหารในแบบ VIP 
เสิร์ฟความอร่อยดว้ยอาหารทอ้งถ่ินหลากเมนู ปรุงแต่งดว้ยความประณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

คดัสรรท่ีพกัพร้อมบริการระดบั Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั 
 

กาํหนดออกเดนิทาง             12-15 เมษายน 2558 
วนัอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 58  (1)        กรุงเทพฯ – เถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  – ซ่ือหลนิ ไนท์มาร์เกต็  

05.00 น.  คณะทวัร์พบกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 เคาร์เตอร์ C ประตท่ีู2 สายการบิน ไทย แอร์เวย ์

 พบเจา้หนา้ท่ีพร้อมเตรียมตวัออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย ์เท่ียวบิน TG634 

 (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง / ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

11.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่าน
ออกเดินทาง... 

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย  กุง้อบวุน้เส้น ไก่น่ึง ซ่ีโครงหมู ปลาน่ึง ปากปลาหมึกทอด+ไก่ทอด 
ซุปประจาํร้าน ผดัผกั ของหวานและผลไมต้ามฤดูกาล   
หลงัรับประทานอาหารนาํท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมือง
ทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศชิ์ง มีนกัขุดทองจาํนวน
มากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวนแร่
ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรง
จาํ จนกระทั่งมี การใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิง
ช่ือ” และ “อู๋ เหยียน เตอะซันชิว”ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ 
ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจาํนวนมากนอกจากน้ีหมู่บ้านจ๋ิวเฟ่ินแห่งน้ียงัเป็นท่ีกาํหนดของการ์ตูนญ่ีปุ่นช่ือดัง “SPIRITED 
AWAY”โดยนกัเขียนการ์ตูนญ่ีปุ่นช่ือดงั HAYAO MIYAZAKI ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการไดม้าเยื่อนท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีก็
เป็นเมืองภพภูตในเร่ืองอีกดว้ย...พาท่านแวะสัมผสัวิถีชีวิตยามคํ่าคืนของชาวไตห้วนั ณ ซ่ือหลิน ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านเดิน
ชมเลือกซ้ือส้ินคา้นานาชนิดทั้งเส้ือผา้ ทอ้งเทา้และสินคา้อ่ืนๆท่ีมีราคาถูกกว่าเมืองไทย หรือท่านสามารถเลือกชิมอาหาร
พ้ืนเมืองของหวานหลากหลายชนิด และของข้ึนช่ือของไตห้วนั เตา้หูเ้หมน็ 
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คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เปยจิงเข่าหยา บริการท่านดว้ย ออเดิร์ฟ หูฉลามนํ้าแดง กุง้อบกระเทียม เป็ดย่าง  ซ่ีโครงหมู+
ลกูช้ินปลาหมึก หน่อไมฟั้กทอง  ผดัเน้ือเป็ด ปลากะพงน่ึงนํ้ามนัหอย บ๊ะจ่าง ซุปซ่ีโครงหมู ขนมเป๊ียะไส้ถัว่ดาํ และผลไม ้

ทีพ่กั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI  หรือเทยีบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 58 (2) ไทเป – รถไฟด่วน – เมอืงฮัวเหลยีน – อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางโดยรถไฟด่วน สู่เมืองฮัวเหลยีน เมืองหลวงฝ่ังตะวนัออกของเกาะไตห้วนั ซ่ึงอยูห่างจากเมืองไทเปประมาณ 
150กม. (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัฯอนัสวยงามของเทือกเขาธรรมชาติ
และท่านจะไดน้ัง่รถลอดผ่านอุโมงคท่ี์ยาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก ช่ือ “อุโมงคภ์ูเขาหิมะ” ซ่ึงมีความยาวประมาณ13.9
กิโลเมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กวางหลอง บริการท่านดว้ย ออเดิร์ฟ กุง้น่ึง ปูผดัไข่ ปลาน่ึง ไก่น่ึง ซุปประจาํร้าน อ่ืนๆ 
และผลไม ้

 นาํท่านสู่ “อุทยานแห่งชาติไท่ หลู่ เก๋อ หรืออุทยานทาโรโกะ” นอกจากจะเป็น
อุทยานท่ีมีทศันียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลบัซับซ้อนสวยงามแลว้ ยงัมี
วฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว 
เส้นทางจากเทียนเสียงถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวติัศาสตร์และเลียบริม
หนา้ผาของหุบเขาหินอ่อน ชมประตู “มาโรโกะจอร์จ” ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ
การเร่ิมตน้ถนนสายน้ี ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อาทิ สุสานฉางซุน หน้าผา
ไพรนางแอ่น สะพานหินอ่อนซ่ือมู่ 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม บริการท่านดว้ยอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ มีเมนูหลากหลายให้ท่านไดเ้ลือก
รับประทาน 

ทีพ่กั   FULLON HUALIEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัองัคารที ่14 เม.ย. 58 (3) ฮัวเหลยีน – ไทเป – วดัหลงซาน – ตกึไทเป 101 (ขึน้ช้ันชมววิ 89) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป ด้วยรถไฟด่วนให้ท่านสามารถชมวิวระหว่างทาง สัมผสัธรรมชาติในแบบทางทิศ
ตะวนัออกของเกาะไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามไม่แพท่ี้อ่ืน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา เมนูข้ึนช่ือของไตห้วนั เน้ือหมูหมกัสูตรพิเศษ 
ถูกห่อหุ้มดว้ยเน้ือแป้งบางนุ่ม พร้อมเติมนํ้ าซุปรสเลิศเขา้ไปดา้นใน น่ึงดว้ยอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ และเสิร์ฟในขณะท่ียงัร้อน
อยู ่ใหท่้านไดล้ิ้มรสเส่ียวหลงเปาสูตรดั้งเดิมของไตห้วนั เพ่ิมความสดช่ืนดว้ยนํ้าจ้ิมจ๊ิกโฉ่วสูตรเฉพาะและขิงหัน่ฝอย พร้อม
อ่ิมอร่อยกบัเส่ียวหลงเปาไส้ต่างๆ และอีกหลายหลากเมนู 
นาํทุกท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ท่ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือไดว้า่เป็นวดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนัก็วา่
ได ้และภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐาน “องค์เจ้าแม่กวนอิม”ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับ
ถือของชาวไตห้วนั และชาวจีนจากทัว่โลกเป็นอยา่งยิง่ และภายในวดัยงัมีการ
ตกแต่งอยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินท่ีแกะสลกัเป็นลวดลายมงักรอยา่ง
สวยงาม ไดเ้วลาสมควรนาํท่านสู่ตึกไทเป 101 ถือเป็นสัญลกัษณ์ใหม่ของ
ไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร  ปัจจุบนัเป็นตึกท่ีสูงอนัดบั 2 ของโลก ชม
วิวทิวทศัน์บนตึกชั้นท่ี 89 โดยลิฟทท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,008 
เมตร ใชเ้วลาข้ึนลิฟทเ์พียงแค่ 37 วินาที ตวัอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลาํไผ ่8 
ปล้อง  มีการติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก  660 ตัน  ทําหน้า ท่ี ดูดชับ
แรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งน้ีสั่นไหวไปมาเ ม่ือเกิด
แผน่ดินไหว เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ มากมายจากทัว่ทุกมุมโลกและ
แบรนดท่ี์คนไทยนิยอมอยา่ง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆมีราคาถกูกวา่เมืองไทย5-10% และสินคา้อ่ืนๆใหท่้านได้
เลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์บาบีควิ และ สุกีส้ไตล์ไต้หวัน ใหท่้านไดเ้ลือกอ่ิมเอมกบั หลากหลาย
เมนู ทั้งกุง้, เน้ือ, ปลา, หมู,ไก่, ไส้กรอก, เตา้หู,้ ลูกช้ิน, เห็ด และ ผกันานาชนิด พร้อมนํ้าซุปรสเดด็ เสริมความอร่อยม้ือน้ี

ดว้ย ไอศกรีม Hagen-Dazs เคก้, ขนมหวาน, และเมนูเคร่ืองด่ืมมากมาย ทั้ง นํ้ าอดัลม นํ้ าผลไม ้ชา กาแฟ รวมทั้งเบียร์
ไตห้วนั ใหเ้ลือกรับประทานกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

ทีพ่กั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI  หรือเทยีบเท่า 
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วนัเสาร์ที ่3 ม.ค. 58     (4) ไทเป – พพิธิภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมนิตงิ  – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นาํท่านชม “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง” ชมโบราณวตัถุและสมบติัลํ้าค่า

ของประเทศจีนกวา่ 650,000 ช้ิน ซ่ึงมีประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปี ไม่วา่จะเป็น
ภาพวาด เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองแดงสัมฤทธ์ิต่างๆ นอกจากน้ียงัมีห้องจดั
แสดงหยกท่ีลํ้ าค่ าและได้รับการยกย่องติดอันดับหน่ึงในส่ีของโลก 
ประธานาธิบดีเจียงไคเชค็ไดน้าํมาจากประเทศจีน โดยโบราณวตัถุเหล่าน้ีมีมาก
จนตอ้งผลดัเปล่ียนใหช้มทุกๆ 3 เดือน แต่วตัถุโบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง เช่น เรือแกะสลกัจากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาว 

หยกสีนํ้ าตาลเหมือนหมูสามชั้น จะมีให้ชมตลอดปี และประวติัศาสตร์จีนตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงยุค
ปัจจุบนั นาํท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เปิดเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน ค.ศ.1980หลงัจากท่ีเจียงไค
เช็คเสียชีวิตไป5ปีใหท่้านชมประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์สาํคญัท่ีหาดูไดย้ากจากท่ีอ่ืนและรูป
หล่อบรอนซ์ของเจียงไคเช็คท่ีตั้งอยูใ่นห้องโถงใหญ่และขา้วของเคร่ืองใชข้องอดีตผูน้าํ ตวัอาคาร
สร้างจากหินอ่อนทั้งหลงั งดงามไม่แพว้ิหารในประเทศจีน เป็นท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของ
ไทเป…  

กลางวนั  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ท่ีข้ึนช่ือในไตห้วนั บริการท่านดว้ย ซาชิมิ กุง้น่ึง ปูน่ึงซีอ้ิว ไข่
ปลาและเป๋าฮือเลก็ ปลาหมึก+เน้ืออกเป็ด เอน็ขาหมูนํ้าแดง ปลาหิมะยา่ง ซุปไก่หมอ้ดิน ของหวาน และผลไม ้
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมิงติง (สยามสแควร์ไทเป) ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิต ทั้งแบรนดต่์างประเทศและ
ในประเทศช่ือดงั สินคา้สาํหรับวยัรุ่นต่างๆบางสินคา้มีราคาถูกกวา่เมืองไทยอยา่งแน่นอนเช่น รองเทา้แบรนดด์งัท่ีคนไทย
ช่ืนชอบอยา่ง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ต่างๆบอกไดเ้ลยวา่ราคาถูกกวา่เมืองไทย 20-30 % ข้ึนไป นอกจากน้ียงั
มีทั้งร้านอาหาร ขนมและท่ีสาํคญั ชาไข่มุกท่ีไม่เหมือนเมืองไทย เคร่ืองด่ืมท่ีแทบจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของไตห้วนัไป
แลว้ไม่ว่าใครไปไตห้วนัแลว้ก็ตอ้งล้ิมลองรสชาติซักคร้ัง…ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน 
โดย รถไฟหัวกระสุน สู่ สถานีรถไฟเมืองเถาหยวน ซ่ึงมีความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชัว่โมง ใชเ้วลา 19 นาที ซ่ึงปกติใชเ้วลา
เดินทาง 1 ชัว่โมงกวา่ เป็นเทคโนโลยท่ีีไดแ้บบมาจากชินคนัเซ็นของญ่ีปุ่นเพ่ือแกปั้ญหาการจราจร  

20.05 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เท่ียวบิน TG635 
22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ  

  อิลทิ ฮอลเิดย์... ดูแล กนัและกนั 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
     ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั**รายการอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงบางรายการตามความเหาะสม** 

	
	
	
	
	
	
	



TAIWAN CHARMING 4D3N_12‐15 APR 15      5 

Elite	Holiday...	ดูแลกนัและกนั  

	
อตัราค่าบริการ 

 

ประเภทผู้เดนิทาง 	 ลูกค้าทัว่ไป 	 สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม	
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 54,900.‐ 52,900.‐	 53,900.‐
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   53,900.‐ 51,900.‐	 52,900.‐
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มเีตยีงเสริม) 52,900.‐ 50,900.‐	 51,900.‐
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มเีตยีงเสริม) 51,900.‐ 	49,900.‐	 50,900.‐
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ   11,000.‐ 11,000.‐	 11,000.‐
มตีัว๋แล้ว ลดท่านละ  12,000.‐ 12,000.‐	 12,000.‐
ตัว๋BUSINESS CLASS เพิม่ท่านละ 27,000.‐ 27,000.‐	 27,000.‐
	

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํานวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึน้ไป 
อตัราค่าบริการสําหรับจํานวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษัทขอเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปลีย่นแปลงค่าบริการ หากมีผู้เดนิทางไม่ครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก	
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม	
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 529	 529	
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   519	 519	
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มเีตยีงเสริม) 509	 509	
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มเีตยีงเสริม) 499	 499	
พกัเดีย่ว ได้รับคะแนนเพิม่ท่านละ   110	 110	
มตีัว๋แล้ว ได้รับคะแนน   409	 409	

- โปรแกรมนีส้ามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน	
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง	
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั	

	
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป –	กลบั (ตัว๋กรุ๊ป)	ภาษีสนามบิน+ภาษีนํ้ามนัทุกแห่ง	
2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน  	
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 	
4. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียว (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 	
5. ค่าใชจ่้ายหวัหนา้ทวัร์	และไกดท์อ้งถ่ิน ผูช้าํนาญเส้นทาง	
6. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์	
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7. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 	
8. สัมภาระนํ้าหนกัไม่เกินท่านละ 30 กก.	

	
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม	

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร‐เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ,	ค่าซกัรีด,	ค่าโทรศพัท ์ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 	
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง	
4. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิม่เตมิอกี	!!!!!	
	

เงือ่นไขการชําระเงนิ : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท   
    ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

 ชาํระดว้ยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 
 ชาํระโดยเงินสด 
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ช่ือบญัชี  บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวทิ-พระราม4)   
เลขที ่ 718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวนั 
	

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ 
ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้
ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่ลูกคา้
ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
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โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืน่วซ่ีาแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋
หรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน
รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่  7  
วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ 
การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืนเงิน
ค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิด
ของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ดต้ามอธัยาศยั 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งท่ี
นัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่
คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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