
 
 
       
 
 
 
 

 

   
TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN  

พิเศษ1!!! .....น ำคณะเคำทด์ำวน ์ชมพลุไฟ ตกึไทเป 101*** 

 พิเศษ 2..ท่ีพลำดไม่ไดอ้ำบน ำ้แรห่อ้งพกัส่วนตวั คลำยควำมเม่ือยเหน่ือยลำ้ 

พิเศษ 3... นั่งกระเชำ้ชมวิว พำโนรำม่ำ ขำ้มทะเลสำบสุรยินัจนัทรำ 

พิเศษ 4... เมนู BUFFET นำนำชนิด กว่ำ 30 ชนิดใหท่้ำนเลือก 

 THAI AIRWAYS (TG) 

ขอพรเพ่ือความเป็นสิรมิงคล ณ วดัหลงซาน ตอ้นรบัปีใหม่ ปี 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
       
 
 
 
 

 

วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วดัหลงซาน – ชอ้ปป้ิงตลาดซีเหมินตงิ - 

เตรียมตวั COUNT DOWN (ไม่มีรถบริการแตมี่ไกดค์อยใหบ้ริการ ท่านที่สนใจตอ้งนัง่รถไฟฟ้า ไปชมพล ุบริเวณ

ดา้นนอก ตกึไทเป 101 ) 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 2 - 3 .

เคาทเ์ตอร ์D สายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุก

ท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632 

13.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป   

 บ่าย   บริการอาหารว่าง แฮมเบอร ์+ ชานมไตห้วนั  

จากน้ันชม วัดหลงซาน (แต่มีอีกหน่ึงไฮไลทท์ี่คนโสดไม่ควร

พลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ ตอ้งมาที่วัดน้ีเลย และ ขอพร

เพื่อความเป็นสิริมงคล ตอ้นรับปี 2019)วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

ไตห้วนั ซ่ึงขึ้ นช่ือว่าสวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกนั ภายในมี

วิหารสามหลัง คือวิหารดา้นหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลัก

และวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายในวดัมีรายละเอียดของงานฝีมือ

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
       
 
 
 
 

 

ท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบน

หลงัคาก็มีลวดลายปนูป้ันยิบยอ่ยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้งนักท่องเท่ียว

และชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ  

 ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั  

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่าน 

ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

พกัที่ โรงแรม SUNWORLD DYNASTY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า  

***หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ที่โรงแรม ที่พัก ส  าหรับท่านที่ตอ้งการเดินทางไป 

เคา้ทด์าวน ์บริเวณ รอบๆ ตึกไทเป 101 ทางบริษัทไม่มีรถให ้แต่ มีไกดค์อยบริการท่านที่ตอ้งการ

ไปเคา้ท ์ดาวน์ โดยทางไกด ์จะนัดหมายท่านที่ตอ้งการไปเคา้ดาวน์ แลว้นัง่รถไฟฟ้าใตด้ินไป 

บริเวณ รอบๆ ตึก ไทเป 101 ส าหรบัท่านที่ตอ้งการชมพลุ ไฟ ที่ทางโรงแรมจดัสถานที่ดูให ้เป็น

บริเวณ ดาดฟ้าของโรงแรม หรือท่านสามารถชอ้ปป้ิง บริเวณ รอบๆ โรงแรม ตามอธัยาศยั  ***   

 



 
 
       
 
 
 
 

 

วนัที่สอง        ไทเป – หนานโถว –ชิมชา - ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินอู่ – นัง่กระเชา้ขา้มทะเลสาบ

สุริยนัจนัทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันใหท่้าน แวะชิมชา ขึ้ นช่ือของเมืองผูหล่ี เลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น เช่น ชาอู่หลง เป็นตน้ 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกับใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระ

ถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากน้ันน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์

รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่น้าวดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะ

สามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ระหวา่งทาง 

  เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี 

จากน้ันน าท่าน นัง่กระเช้าลอยฟ้า ใหม่ล่าสุดขา้มภูเขาสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับ

ทศันียภาพท่ีแสนสวยงามแบบพาโนรามา่ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจท่ีแสนสวยงามตามอธัยาศยั  



 
 
       
 
 
 
 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความส าคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไตห้วัน เมืองน้ีจะเป็น

ศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยู่

ตลอดเวลา  

เยน็ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่หน์านาชนิดกว่า 30 ชนิดแบบไม่อั้น  อาทิ seafood, 

teppanyaki, Japanese cuisine, casseroles, salads, drinks and desserts แบบไม่อั้น  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านได้

อิสระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคา

ถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ   

  

 

 

 

 พกัที่  โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม        ไทจง – ไทเป – รา้นขนมพายสปัปะรด - อุทยานเหยหล่ิว –หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – ตกึไทเป 101 

(ไม่รวมค่าข้ึนตกึ) – ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
       
 
 
 
 

 

น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ

ไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทาน

ขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม 

เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ใหทุ้กท่านไดล้องชิม 

เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลบับา้น  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะ

เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหิน

ท่ีมีรปูทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือก

โลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน 

ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  

เที่ยง รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนี กุง้มงักรน่ึงซีอ้ิว  

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่งราช

วงศชอง จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การ

โหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่า

ใจหาย ผู ้คนพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่

ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่าย

ท าภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซิว " 

ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูด

นักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี 



 
 
       
 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่านไปยัง (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟทต์ึก 101 ชั้น89 ) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของ

ประเทศไต้หวัน ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกใน

ปัจจุบนั (อนัดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึง

ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดัง

ระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, 

BURBERRY,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , 

GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  

LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, 

MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE 

, ZARA  เป็นตน้  

เยน็ รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนี เสี่ยวหลงเปาข้ึนช่ือ   

จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดซ่ือหลิน  ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนท์

มารเ์ก็ต ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน 

คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ี

ขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลอง

รสชาติของเต้าหู ้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน  และยังมี

เคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก ส่วน

ตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคา

ปานกลาง มีทั้งสินค้าเส้ือผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับ โดยท่ี

รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 

 

พกัที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL แช่น ้าแร่หอ้งพกัส่วนตวั หรือเทียบเท่าใหท้่านได้

เพลิดเพลินกับการแช่น ้าแร่ในหอ้งพกัส่วนตวั คลายความเม่ือยเหน่ือยลา้ ผ่อนคลายความเครียด 

และมีประโยชนต์อ่สุขภาพ น ้าแร่จากบ่อพุรอ้นมีก ามะถนัที่สามารถ ช่วยรักษาโรคเก่ียวกับขอ้ต่อ

และผิวหนงัไดห้ลายโรค 



 
 
       
 
 
 
 

 

วนัที่หา้     ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนน้ันเดินทาง ชม GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินคา้ท่ีท า

จากธาตุเจอรเ์มเนียม ท่ีมีคุณสมบติัในการแผ่อิออนลบท่ีส่งผลดีต่อผู ้

สวมใส่ อาทิเช่น ท าใหเ้ลือดลมไหลเวียนดีขึ้ น เพ่ิมพละก าลัง ผ่อน

คลายความตึงเครียด เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมท่ีแพร่หลายใน

หลายๆ ประเทศทัว่เอเชีย 

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดี

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู ้เป็นท่ีรักและศรัทธาของคน

ไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 

2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่

ชั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบัรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไป

ตามวฒันธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท า

ดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็น

ตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสญูเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาค

และภราดรภาพ 

   14.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 633  

   16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้

บริการ    

 
 
 
 
 



 
 
       
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

จา่ยเพิ่ม 

จ ำนวน

ท่ีนั่ง  

 31 DEC– 3 JAN 2019  33,900.- 32,900.- 31,900.- 6,000.- 31+1 

 **** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตัว๋ 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บรษิทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  25  ท่ำน ขอสงวนกำร

เปล่ียนแปลงรำคำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ / กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงม้ือไม่ เท่ียวตำม

รำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบรกิำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย 

อตัรำค่ำบรกิำรดงักล่ำวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท)

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  



 
 
       
 
 
 
 

 

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 NTD ต่อคนลูกคำ้ 1 ท่ำน ในส่วนของหัวหนำ้ทวัรท่ี์

ดูแลคณะจำกเมืองไทย ตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ภายใน 24 ชัว่โมง ส่วนที่เหลือช าระก่อน

เดินทาง  30 วนั ( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจ านวน (เฉพาะตัว๋ CHARTER เที่ยวบินเหมาล า)   

ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองแลจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจ า

ใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 



 
 
       
 
 
 
 

 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในส่วนมดัจ  า 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 25 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 4. บริษัทฯไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 



 
 
       
 
 
 
 

 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาต ิ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบั

เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


