
 
 

 

 
 

 

 

TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR 2018  

ไทเป – ไทจง – ป่าสนพนัปี อทุยานอารซีนั  

อธิษฐานขอพร ปลอ่ยโคมลอยผิงซี เพ่ือความเป็น 

             สิรมิงคลรบัปีใหม่ 2018 

           4 วนั 3 คืน  

โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)



 
 

 

 
 

 

  05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู ....

เคาทเ์ตอร ์ สายการบินประจ าชาติไตห้วนั CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสาร

การเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

    08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 838  

  12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ี  

 เที่ยง บริการอาหารว่าง BERKERKING + MILK TEA  

จากน้ัน น าท่านสู่ ตลาดกลางคืนเมืองพ้ืนเมืองเจียอ้ี ใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศ ตลาดกลางคืน ของ

เมืองเจียอ้ี ก่อนน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   

 พกัที่ โรงแรม SOUTH URBAN HOTEL หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าคณะท่านนั่งรถไฟ

โบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

เกาะไตห้วนัตั้งแต่สมัยท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียน

และศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงาน

ท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา 

ล าเนาไพร สมบูรณจ์นหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจ

เลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 1,00ปี ทิว

สนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว ้

ในความทรงจ าอย่างหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขต

เมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,700 

เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 

3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีน้อง ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอย่างมาก เป็น

ทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยู่ท่ีทะเลสาบแห่งน้ี พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมี

สนหลากหลายนานาพนัธุม์ีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี  

    เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอุทยาน 

 

วนัแรก  กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจยีอ้ี  

วนัที่สอง  เมืองเจยีอ้ี – อุทยานอารีซนั – นัง่รถไฟโบราณ – ชมป่าสนพนัปี – เมืองไทจง – ฟงเจีย่ไนท์

มารเ์ก็ต  



 
 

 

 
 

 

น าท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการช้

อปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย

แน่นอนๆ   

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ เมนู ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั  

 

 

 

 

 

 พกัที่ โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบ

แห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและ

ชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกับใหท่้านนมัสการรูปเคารพของ 

พระถังซ าจัง๋ ณ วัดพระถังซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนั

จันทรา  จาก น้ัน  น า ท่ านกราบไหว้ส่ิ ง

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพกวน

อ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่า

ตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชม

ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป โดยรถโคช้ น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม 

ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลม

กล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระ

อาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 

วนัที่สาม   ไทจง – ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอู่ – ไทเป – พายสปัปะรด- ตกึ

ไทเป 101 (ไม่รวมข้ึนตึก) – ซีเหมินตงิ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235


 
 

 

 
 

 

(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูง

ท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ท า  หน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือน

เวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที 

บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี

หา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั 

เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ  

     เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปาข้ึนช่ือ  

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วม

แฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควร 

    พกัที่ โรงแรม PLATTINUM HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดี

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคน

ไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 

2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูป

ป้ันเหมือนท่านเ จียงไคเ ช็ค ท่ีสร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิ    จะ

ประดิษฐานอยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบัรูปแบบการ

ก่อส ร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว  หลังคาปูด้วย

กระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สี

เดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตัวแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณ์

แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดั

กร่อนของน ้ าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก

ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี 

และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่

ทั้งเกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอัธยาศัย  

วนัที่สี่    อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – อุทยานเหยหล่ิว – ปล่อยโคมผิงซี – MITSUI OUTLET – สนามบินเถา

หยวน – กรุงเทพ 



 
 

 

 
 

 

จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

จ

า

ก

น้ั

น

น า

ท่านเดินทางสู่ นครนิวไทเป ไฮไลท์ของการท่องเท่ียว ซ่ือเฟิน คือการปล่อยโคมลอย จากสถานีรถไฟ 

Shifen ก็สามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่าซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหารเรียง

รายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรือเขียนค าอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มีใหบ้ริการ  

อีกหน่ึงสถานีท่ีผูค้นนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษกนั ใหทุ้กท่านไดป้ล่อยโคม ลกัษณะเด่นของซือเฟ่ินคือมี

เสน้ทางรถไฟท่ีตั้งคู่ขนานไปกบัถนนโบราณซือเฟ่ิน (Shifen Old Streets,) ใหค้วามรูสึ้กคลา้ยกบัตลอด

ร่มหุบของบา้นเรา ทั้งยงัมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมในอดีตของไตห้วนัเป็นอย่าง

มาก ภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพ้ืนเมือง, รา้นขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีก

มากมาย นอกจากน้ียงัมีน ้าตกซือเฟ่ิน (Shifen Waterfall,) น ้าตกขนาดใหญ่ดว้ยความสูง 20 เมตร 

ไฮไลทเ์ด่นของเมืองท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนไดร้บัการขนานนามว่า “ไนแองกา

ร่าแห่งไตห้วนั” ซ่ึงสามารถเดินจากสถานีห่างออกไปเพียงไม่ไกลใชเ้วลาเดินเทา้ประมาณ 20 – 30 นาที 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET PARK ศูนยร์วม

รา้นของเทา้ช่ือดงัท่ีพากนัมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรคข์อง 

ขาชอ้ป - แม่ค้าออนไลน์ห้ิวของไปขายกัน เพราะถูกกว่า

ญ่ีปุ่น สิงคโปร ์เกาหลี ฮ่องกง และมีสินคา้ใหเ้ลือกมากกว่า 

100 แบรนด!์!!  เช่นรองเทา้ Onitsuka ราคาเร่ิมตน้ท่ี NT$ 

1450 (ประมาณ 1595 บาท) ได ้Tax Refund ลดเพ่ิมอีก 

4% (หกัค่าธรรมเนียมแลว้)เราท าเร่ืองไดท่ี้หา้งน้ีเลย แลว้ไป

รบัเงินคืนท่ีสนามบิน MITSUI OUTLET PARK เป็นศูนยร์วม outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 

โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะน าใหดู้ Directory ไวเ้ลย เพราะใหญ่มากๆ รา้นรองเทา้ท่ีคนไทยนิยม

ซ้ือส่วนมากจะอยู ่โซน Out mall ไดเ้วลาอนัสมควร 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเยน็ 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

    23.10 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ CI837 



 
 

 

 
 

 

                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

02.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

  
    หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้ค่าวซ่ีาใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว

เท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์

ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกต ิเน่ืองเป็นเทศกาล ทางบรษิทัขอด าเนินเกบ็พาสปอรต์

กอ่นวนัเดินทาง เพื่อท าการพรเีช็คอนิ เพื่อความสะดวกในการจดัที่นัง่กอ่นการเดินทาง  

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ12ปี) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

30 DEC – 2 JAN 2018 
NEW YEAR!!!! 

CI838 BKK-TPE  08.30-12.55 
CI837 TPE-BKK  23.10-02.00+1 

32,900.- 31,900.- 6,000.- 

 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 900 NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสนิใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสนิใจซ้ือตัว๋เครือ่งบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 

              

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  



 
 

 

 
 

 

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า 

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นับรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่

หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู้

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

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 
 

 

 
 

 

 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ่้น ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 



 
 

 

 
 

 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 


