
 
 
       
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11597 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

ไตห้วัน สงกรานต ์บานฤทยั 5D4N  

โดยสายการบิน ไชน่าแอรไ์ลน ์(CI) บินเขา้ไทเป-ออกเกาสง 

เที่ยว เหนือ กลาง ใต ้ ไทเป – อุทยานเหยหลิ่ว-หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน-ซีเหมินตงิ 

ไทจง-ฟารม์ชิงจิ้ ง-SKY WALK-ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัเหวินอู่-ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เกาสง-สวนสนุก E-DA WORLD-วดัฝอกวงซัน –เจดีย ์เสือมังกร –ตลาดกลางคืนซินจูเจยีง 

อาหารพิเศษ..ชาบู ชาบู // เสี่ยวหลงเปา // อาหารเจประยุกต ์// กุง้มังกรน่ึงซีอ๊ิว  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
       
 
 
 
 

 

วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -ซีเหมินติง  

11.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW R ประตู 8 

เคาทเ์ตอร ์ สายการบินไชน่าแอรไ์ลน์  (CI)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบั

ทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินท่ี CI832 

18.30 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน น า

ท่านเดินทางสู ่เมืองไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะไตห้วนั (Taiwan) ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของเกาะ มีพ้ืนท่ีติดแม่น ้ าตันสุ่ยใกลก้ับทะเลจีนตะวันออก โดยไทเปเป็นเมืองศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวของเกาะ และไดร้บัความสนใจจาก

นักท่องเท่ียวมากมายในดา้นช็อปป้ิง วฒันธรรม และทิวทศัน์เมืองใหญ่ 

 ค า่   อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
       
 
 
 
 

 

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุน่ไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่าน   

ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมาย 

พกัที่  โรงแรม RIVER VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง        ไทเป – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานเหยหลิ่ว – ไทจง – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศ์ชอง 

จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง

อยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ิน

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียว

จ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใน

ไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน การจับจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลก

ตา อีกทั้งยงัมีบัวลอยเผือกท่ีโด่งดังท่ีสุดในไตห้วัน เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหนท่าน



 
 
       
 
 
 
 

 

สามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากไดน้อกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับถนนคน

เดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควร  

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้มังกรน่ึงซีอิ๊ว   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรง

แปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล 

และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทราย

รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน 

ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ให้

ทุกท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 

 

 

 

  

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองไทจง  เป็นเมืองท่ีอยู่ภาคกลางเยื้ องไปทางตะวนัตกของไตห้วนั และเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของภาคกลาง อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี เป็นเมืองใหญ่อันดับสาม รองจาก เมืองซินเป่ย(นิว

ไทเป) และเมืองเกาสง มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง  

 ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง   ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงของเมืองไทจง 

ทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล ์Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียวและคน

ทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรบัคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนท์มารเ์ก็ต

ตั้งอยู่ใกลก้ับมหาวิทยาลัยฟ่งเจ่ีย  จึงมีสินค้าเก่ียวกับแฟชัน่และวัยรุ่น 

นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ข้ึนชื่อไดแ้ก่ รองเทา้

กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS , ใหท่้านไดอิ้สระ

กับการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีชื่นชอบรองเท้า  ONITSUKA 

TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ  

  เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต ์ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั  

 



 
 
       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 พกัที่         โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม      ไทจง – ฟารม์แกะชิงจิ้ ง – SKY WALK  (ทางเดนิลอยฟ้าชิงจิ้ ง) –แวะชิมชา - ทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา – วดัเหวินอู่ –เกาสง  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้นัน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตร

จากระดับน ้าทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสมัผัสความสวยงามของธรรมชาติและ

ทศันียภาพท่ีสวยงามดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบ่งบานพรอ้มกนั 

จากน้ันน าท่าน เยี่ยมชม ฟารม์เลี้ ยงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟารม์เล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศ

และส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียง

แกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผสัแกะไดอ้ยา่งใกลช้ิด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ 

และถ่ายรูปกบัแกะตามอธัยาศยั สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี  

 

  

 

 

 

 



 
 
       
 
 
 
 

 

 เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ อาหารจนีพ้ืนเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากน้ันเดินทางสู ่ทะเลสาบสุริยันจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกับใหท่้านนมัสการรูปเคารพของ พระ

ถังซ าจัง๋ ณ วัดพระถังซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากน้ัน น าท่านกราบไหวส่ิ้ง

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทาง

ท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจันทรา จากน้ันใหท่้านแวะชิมชาข้ึนช่ือ 

และชมวิธีชงชา จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง เป็นเมืองหลวงทางตอนใตข้องเกาะไตห้วนั ท่ี

เจริญเป็นอนัดบัสองของประเทศ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปาข้ึนช่ือ  

พกัที่ โรงแรม CITY SUITE HOTEL KHAOSUING ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

  

วนัท่ีส่ี      เมืองเกาสง – รา้นขนมพายสบัปะรด - สวนสนุก E-DA WORLD + ชอ้ปป้ิง – วดัฝอกวงซนั – 

GERMANUIM – ตลาดกลางคืนซินจูเจยีง  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
       
 
 
 
 

 

น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตห้วัน มีรสชาติกลม

กล่อมจนเป็นท่ีรูจ้ักไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีก

มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เชน่ ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ 

น าคณะท่านเขา้ภายในอาณาจกัร EDA-WORLD ใหท่้านอิสระ ชอ้ปป้ิง มีรา้นคา้ถึง 123  รา้นคา้  , 

อาคารสแควรไ์ดถู้กออกแบบใหเ้ป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตรอ้น พรอ้มทั้งรวบรวมภตัตาคารชื่อดัง ท่านท่ี

ชื่นชอบการชอ้ปป้ิงก็มี โซน OUTLET MALL  ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ดังชั้นน าของโลก, 

เพ่ือใหทุ้กท่านไดมี้ความสุขกบัการชอ๊ปสินคา้กับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพ้ืนท่ีกว่า  58,000 

ตารางเมตร รวบรวมรา้นคา้สินคา้แบรนดด์งักวา่ 300 แบรนด ์, อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy 

Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอ่ืน ๆ   เพ่ือใหคุ้ณไดซ้ื้อสินคา้แบรนด์ท่ีคุณชื่นชอบในราคา

พิเศษสุดๆ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารเจประยุกต ์ 

จากน้ันน า ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษชว่ยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถ

ปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ชว่ยใหร้า่งกายสด

ชื่น ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม 

จากน้ันน าท่านสกัการะพระอามิตพุทธท่ี พุทธสถานฝอกวงซัน  เป็นวดัท่ีมีชื่อเสียงมากในไตห้วนั เป็น 1 

ใน 4 วดัใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัประจ าภาคใต ้ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ท่ีสามารถบรรจุศา

สนิกชนไดถึ้ง 1,000 คน ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่

บนเขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 480 องค ์มีอาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขาทั้งลกู 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซินจูเจียง ย่านชอ้ปป้ิงเป็น

ย่านชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชื่อดังท่ีสุดของเมืองเกาสง มีสินคา้เกียวกับ

แฟชั ่น ทุ ก แบบทั้ ง เ ส้ื อ ผ้า  ร อ ง เท้า  ก ระ เ ป๋ า  นาฬิ ก า 

เคร่ืองส าอางค์ ไปจนถึงรา้นขนม ของกิน รา้นอาหาร คาเฟ่ 

ชิคๆ คูลๆ เพราะเป็นแหล่งแฮงค์เอา้ของวยัรุ่นของเมืองน้ีดว้ย 



 
 
       
 
 
 
 

 

มีทั้งรา้นทอ้งถ่ินและแบรนดจ์ากต่างประเทศ เหมือนกบัยา่นซีเหมินติง(Ximending)ของเมืองไทเป ตั้งอยู่

ใจกลางเมืองเกาสง ติดกบัสถานีรถไฟใตดิ้น MRT Central Station  

 ค า่  อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที่ โรงแรม CITY SUITE HOTEL KHAOSUING ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีหา้ เกาสง - ทะเลสาบดอกบวั–วดัเจดียเ์สอื มังกร – สนามบินเกาสง –กรุงเทพ  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันชม เจดียเ์สือมังกร ตั้งอยูภ่ายในทะเลสาบดอกบวั ห่างจาก

ศาลาฤดูใบไมผ้ลิและศาลาฤดูใบไมร้่วงไปทางทิศใตป้ระมาณ 700 

เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็นทางเขา้สู่ภายในเจดีย์ และบริเวณ

ปากเสือจะเป็นทางออก สามารถข้ึนไปยงัชั้นบนเพ่ือชมทิวทัศน์รอบ 

ๆ บึงท่ีมีส่ิงปลูกสรา้งและวัดต่างๆ รอบบริเวณ เจดีย์คู่แห่งน้ีถูก

สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีระลึกแก่เทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย์

การเดินเขา้ไปทางปากของมงักร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปล่ียนจากความโชค

รา้ยใหก้ลายเป็นความโชคดี 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

   14.55 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินท่ี CI839 

   17.40 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้

บริการ    



 
 
       
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุ

ต า่กว่า12 

ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายตุ า่

กว่า12ปี) 

พกัเด่ียว

จา่ยเพ่ิม 

จ านวน

ท่ีนั่ง  

13 – 17 เมษายน 2561 

 

29,900.- 29,900.- 28,900.- 4,500.- 31+1 

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

หมายเหต ุ    บรษิทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  20  ท่าน ขอสงวนการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตาม

รายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
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อัตราคา่บรกิารดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

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

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

อตัราค่าบริการดงักลา่วไม่รวม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 900 NTD ต่อคนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหัวหนา้ทวัรท่ี์

ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นับ

รวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจ านวน  ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินลว่งหนา้

เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองแลจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีท่ีออกตัว๋

เครื่องบินไปแลว้  

หากมีการยกิเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางสว่นได ้

เวน้แต ่

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปลว่งหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

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

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจริงเชน่ ค่าวีซ่า เป็นตน้ 



 
 
       
 
 
 
 

 

1.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในส่วนมัดจ  า 

2.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 4. บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 



 
 
       
 
 
 
 

 

8.  หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่วา่

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กับ

เจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


