
 
 

 

 
 

 

 

TAIWAN GOOD DEAL COUNT DOWN 

4 D 3 N 

โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)



 
 

 

 
 

 

 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 2  เคานเ์ตอร ์5 

สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน า

ท่านโหลดสมัภาระ 

   20.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน  TIGER AIR  เท่ียวบินท่ี IT506  

    (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

 00.40 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน  น าท่านสู่ ท่ีพกั 

 พกัที่ โรงแรม TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

    

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัจงไถซานซ่ือ มีช่ือเสียงในดา้นการฝึกสมาธิ

นิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงใน

จีน วดัแห่งน้ียงัไดร้บัการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็น

อนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต อีก

ทั้งยงัเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั สญัลกัษณข์องวดัน้ีเป็นรูปมือถือดอกบวั วดัจงไถฉาน เป็นวดัใหญ่ 1 

ใน 4 วดัของไตห้วนั เป็นวดัใหญ่ประจ าภาคกลางของไตห้วนั เป็นสถานท่ีส าหรบัจาริกแสวงบุญของชาว

ไตห้วนั ใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่าหมื่นลา้นบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนั กบัท่ีสรา้งตึก 

101 มีโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก  เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงท าใหห้มู่บา้นใกลว้ดัถูกกลืน

หายไปแต่วดัน้ียงัคงอยู ่

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีก

จุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมี

จุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก 

พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา จากน้ัน น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา 

วนัแรก   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน  

วนัที่สอง   เถาหยวน – วดัจงไถซานซ่ือ-ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอู่ –แวะชิมชา  

ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  



 
 

 

 
 

 

และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 

ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

กลบัไมเ่ป็นอะไรเลย นับตั้งแต่น้ันมากผูค้นต่างพากนัเล่ือมใส่ศรทัธาเป็นอยา่งมาก  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นใหท้่านแวะชิมชาข้ึนช่ือ และชมวิธีชงชา ก่อนเดินทางสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัด

กลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกับการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบ

รองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ   

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั  

 

 

 

 

 

พกัที่ โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางจากเมืองไจง สู่เมืองไทเป น าท่านแวะเยี่ยมชม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพาย

สบัปะรดเป็นขนมช่ือดังของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้อง

ทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์

ขนมพายเผือก เป็นตน้ 

    เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้

วนัที่สาม      ไทจง–ไทเป - ขนมพายสปัปะรด -อุทยานเหยหล่ิว –ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน - ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ – 

อิสระ COUNT DOWN บริเวณรอบนอกตกึไทเป 101  

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


 
 

 

 
 

 

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป 

ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่

สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและ

แร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากัน

อพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มี

การใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " 

และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก

ภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชม

ความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมา

คึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน การจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ี

โด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝาก

ได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน

ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร   

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วม

แฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

อิสระ รบัประทานอาหารเยน็ แจก CASH BACK ท่านละ 300 NTD เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ไดเ้วลาอนัสมควร จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ท่ีพกั อิสระพกัผ่อนแช่น ้าแร่ตามอธัยาศยั  

***ส าหรบัท่านที่ตอ้งการไป COUNT DOWN สามารถแจง้ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์โดยวนัน้ีจะไม่

มีรถใหบ้ริการพาไป COUNT DOWN แต่จะพาท่านที่ตอ้งการไปนัง่รถไฟใตด้ิน ค่า MRT ไม่รวมใน

รายการ *** 

พกัที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL อาบน ้าแร่หอ้งพกัส่วนตวั หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั 

สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค

เช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 

3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจาก

วนัที่สี่        อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) -สนามบินเถาหยวน – สนามบิน

ดอนเมือง  



 
 

 

 
 

 

โลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบัรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตาม

วฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวน

ดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือด

เน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) 

ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สญัลกัษณข์อง เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุด

ชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่

หนักกว่า 900 ตัน ท า  หน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิด

แผ่นดินไหว และมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 

1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

แห่ ง ใ ห ม่ ท่ี เ ป็ น ท่ี นิ ย ม ข อ ง ช า ว ไ ท เ ป แ ล ะ ช า ว ต่ า ง ช า ติ มี

หา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี เสี่ยวหลงเปา  

บ่ายจนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

15.45 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT505 

                   (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)  

18.45 น.  ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

                    ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ 

  
    หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้ค่าวซ่ีาใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว

เท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์

ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกต ิเน่ืองเป็นเทศกาล ทางบรษิทัขอ

ด าเนินเกบ็พาสปอรต์กอ่นวนัเดินทาง เพื่อท าการพรเีช็คอนิ เพื่อความสะดวกใน

การจดัที่นัง่กอ่นการเดินทาง พาสปอรต์ต ัง้มีอายไุม่ต า่กวา่ 6 เดือน นบัจากวนั

เดินทางนะคะ 

 

 



 
 

 

 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ12ปี) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

29 DEC – 1 JAN 2018 
IT506  DMK-TPE  20.00-00.40   
IT505 TPE-BKK  15.45- 18.45 

26,900.- 26,900.- 5,500.- 

 
*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสนิใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสนิใจซ้ือตัว๋เครือ่งบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 

             

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 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 เก็บคา่ใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 



 
 

 

 
 

 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม 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 

 


