
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก            กรุงเทพฯ -  สนามบินดอนเมือง  – สนามบินเถาหยวน  

18.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 2  เคา้

เตอร ์5 สายการบิน Tiger Airโดยมี  เจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบั

ทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ 

20.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน .โดยสายการบิน  Tiger Air  เที่ยวบินที่  IT506 

  (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่งบิน) 

00.40+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ประเทศไตห้วนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่า่ง

จากชายฝั่งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อย

ใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้จากนั้นน าท่านเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั  

  โรงแรม YINGZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  WWW.YINGZHEN.COM.TW 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง    หมู่บา้น 9 ชนเผ่า – นัง่กระเชา้ขา้มสูท่ะเลสาบสุริยนัจนัทรา – ล่องเรอืทะเลสาบ

สุรยินัจนัทรา –วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวินอู่ – แวะชิมชาอูหลง - ชอ้ปป้ิงตลาดฟงเจี้ ยไนทม์าเก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะ

ไดช้มโชวร์ะบ าพ้ืนเมืองโชวว์ฒันธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม

ต่างๆบนเกาะไตห้วนัจากน้ันน าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าสู่

โซนสวนสนุกอนัทนัสมยัท่ีมีเคร่ืองเล่นหลากหลายใหท่้าน 

ไดส้นุกสนานกนัอยา่งเต็มท่ีตามอธัยาศยั ซ่ึงในชว่งเวลาน้ี



ท่านยงัจะไดช้ื่นชมความงดงามของดอกซากุระท่ีบานสะพรัง่รอตอ้นรบันักท่องเท่ียวอยา่ง

ทุกท่านอยู ่ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าใหม่ล่าสุดขา้มภูเขาสู่ทะเลสาบ

สุริยนัจนัทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพท่ีแสนสวยงามแบบพาโนราม่า ใหท่้านไดเ้ก็บ

ภาพความประทบัใจท่ีแสนสวยงามตามอธัยาศยั  เม่ือปี ค.ศ.1965   

   

เที่ยง   บรกิารอาหารม้ือเท่ียง ณ  ภตัตาคาร อาหารจนีลิ้ มรสอาหารพิเศษ... 

ปลาประธานาธิบดี 

 น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขานวา่งดงามราวกบัภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยูในเขต

ของ ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการ

ท่องเท่ียวไตห้วันไดก้่อตั้งขึ้ นเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 

2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือ

วนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง

ธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 

กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ 

ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดู

คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของ

นามอันไพเราะว่า  สุริยนัจันทรา” ใหท่้านด่ืมด า่กับ

บรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบ 

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนัน าท่านขึ้ นสู่

วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ  พระถังซามจัง๋ท่ี ได้

อญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านขึ้ นฝั่ง

เดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิ ณ  วัดเหวินอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจา้แห่ง

ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้า

วดั ซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนัไดเ้วลาอนัสมควร  

  น าท่านชิมชาอูหลงไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลกูมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและ

อากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีท าใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธุช์าอหูลงท่ีน่ียงัเป็น



พนัธุช์าท่ีน ามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดว้ย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือก

ซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั. 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสดวกในการชอ้ปป้ิง 

หลงัอาหารน าท่านสู่ ตลาดฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมี

ชื่อเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของ

ท่ีถูกใจท่านที่ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท้ี่น่ี

ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ  

พกัที่  โรงแรม IN ONE CITY INN HOTEL ใกลต้ลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต หรอืเทียบเท่า 3 ดาว  

 

วนัที่สาม      ไทจง–ไทเป - ขนมพายสปัปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน- ตกึไทเป 

101 (ไม่รวมข้ึนตกึชั้น89) - ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางจากเมืองไจง สู่เมืองไทเป น าท่านแวะเยี่ยมชม ขนมพาย

สบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจน

เป็นท่ีรู ้จักไปทั ่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระ

อาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

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


จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็น

ชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรง

แปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของ

น ้ าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือก

โลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง 

ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูป

เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านได้

ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย  จนไดเ้วลาอันสมควร  น าท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่ง

เหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศช์อง จึงมีนักขุดทองจ านวน

มากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุ

ต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพา

กันอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรง

จ า จนกระทัง่มีการใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยยีนเตอะซนั

ซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตรไ์ด้

ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนน

คนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ้ิ่วเฟ่ินกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินใน การจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบัวลอยเผือกท่ีโด่งดงั

ท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลับมา

เป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคน

เดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร  

จากน้ันน าท่าน เดินทางสู ่ตกึไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 

เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตัว

อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท า  หน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิด

แผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที 

บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยังเป็นแหล่งช ้อปป้ิงแห่งใหม่ ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ



ชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ี

มีชื่อเสียงแหง่หน่ึงของไตห้วนั เลย 

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ 

แหล่งศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่น

มากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตาม

อธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดก าแพง 

พกัที ่ โรงแรม LOOK HOTEL หรอืเทียบเท่า 3+ ดาว  WWW.LOOKHOTEL.COM.TW 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่           ศูนยเ์ครือ่งประดบัและเครือ่งส  าอางค ์- อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – สนามบินเถา

หยวน – สนามบินดอนเมือง 

   เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากน้ันใหท่้านสู่รา้น ศูนยเ์ครือ่งประดบั เลือกซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึก สินคา้เกษตรพ้ืนบา้น จากทุกภูมิภาคิ ของ

ไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการัง

ไตห้วันเกรดพรีเม่ียม อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ย

โถว น ้าหอม แผ่นมารค์หนา้ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว สรอ้ยคอ

เวชส าอางค ์สินคา้แบรนเนม น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ราคาถูก เส้ือผา้ แวน่ตา เป็นใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ า

http://www.lookhotel.com.tw/


ของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็น

ท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 

2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไค

เช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน ส าหรบั

รูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า 

ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สี

เดียวกับสีธงชาติไตห้วนั เป็นตัวแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   

เป็นสญัลกัษณแ์หง่อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู  อาหารจนี เสีย่วหลงเปา 

บ่ายจนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

15.45 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT505 

                   (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่งบิน)  

18.45 น.  ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

                    ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร 

  

  หมายเหตุ...กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวซ่ีานักท่องเท่ียว

เท่าน้ัน เพราะฉะน้ันลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้

พาสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยืน่วีซ่าตามปกติ 

 

 

 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 
ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี  
เด็กอายุต  า่กว่า 12 

ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 

พกัท่าน

เด่ียว จา่ย
เพ่ิม 

จ านวนที่นัง่ 



*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 1,000 NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  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)์ 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 
ท่าน 

ท่าน  
มีเตยีงเสริม 

ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

2 – 5 MAR 2018 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 25+1 

15 – 18 MAR 2018 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 25+1 

29 MAR – 01 APR 16,888.- 16,888 16,888 16,888 4,500 22+1 

30 MAR – 02 APR 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500 52+2 

31 MAR – 03 APR 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500 52+2 



 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่า อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1000 NTD/ทรปิ/ตอ่ท่าน สว่น

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

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

รวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดั

จ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมกีารยิกเลิก

หรือขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะ

ไมห่กัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการ

ยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 



1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดิม 

ผูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนั

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  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 หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดั

จ าท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจาก

ค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

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

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 



6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ

มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่

วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ัน

ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

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

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุก

ครั้ง 


