
 
  

  
 

 
 

 

 

  TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N  (IT) 
ไทเป-ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน 

เดินทาง เดือน ตลุาคม 2561 

ชมอุทยานหินลา้นปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน 
ชมตกึไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

วดัเหวินอู่ -วดัจงไถซานซ่ือ – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 
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16.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 2  เคานเ์ตอร ์5 

สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทุกท่านและน าทา่น

โหลดสมัภาระ 

 (ตั้งแต่ปลายเดือน มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป เที่ยวบินเวลาบินขาไป ของสายการบินไทเกอร ์จะ

เปลี่ยนเวลาเป็น ตารางเวลาบินหนา้รอ้น เวลาจะเปลี่ยนเร็วข้ึน เป็น ( IT506  BKK- TPE 19.20-

00.15+1 ) ขากลบัจะเป็น เวลา ( IT505  TPE- BKK  15.30-18.20)   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

  19.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน  TIGER AIR  เท่ียวบินท่ี IT506  

    (ไม่มีอาหารและเครื่องดืม่บริการบนเครื่อง) 

00.15+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน  น าท่านสู่ท่ีพกั 

พกัที่ โรงแรม YINGZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า   WWW.YINGZHEN.COM.TW 

วนัแรก     สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซ่ือ มีชื่อเสียงในด้านการฝึก

สมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ย

เหนิงในจีน วดัแห่งน้ียงัไดร้บัการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานท่ี

ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัด

มหายานท่ีธิเบต อีกทั้ งยังเป็นวัดท่ีทันสมัยท่ีสุดในไต้หวัน 

สญัลกัษณ์ของวดัน้ีเป็นรูปมือถือดอกบัว วดัจงไถฉาน เป็นวดั

ใหญ่ 1 ใน 4 วดัของไตห้วนั เป็นวดัใหญ่ประจ าภาคกลางของ

ไต้หวัน เป็นสถานท่ีส าหรับจาริกแสวงบุญของชาวไตห้วนั ใช้

งบประมาณการก่อสรา้งกว่าหม่ืนลา้นบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนั กบัท่ีสรา้งตึก 101 มี

โครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก  เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอยา่ง รุนแรงท าใหห้มู่บา้นใกลว้ดัถูกกลืนหายไป

แต่วดัน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย นับตั้งแต่น้ันมากผูค้นต่างพากนัเลื่อมใส่ศรทัธาเป็นอยา่งมาก  

เที่ยง รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนีรา้นหมิงหู ปลาประธานาธิบด ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง     เถาหยวน – ผูหลี่ – วดัจงไถซานซ่ือ – ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถังซมัจัง๋ – วดัเหวินอู่ 
– แวะชิมชา – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  



 
  

  
 

 
 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมัสการรูปเคารพของ พระ

ถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

จากน้ัน น าท่านกราบไหวส้ิ่งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์

ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 

1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชม

ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากน้ันใหท้่านแวะชิมชาข้ึนช่ือ และชมวิธีชงชา ก่อน

เดินทางสู่ ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการช้

อปป้ิงเลือกซ้ือสิ่งของท่ีถูกใจท่านท่ีชื่นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย

แน่นอนๆ   

ค า่ เย็นอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

พกัที่ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือเทียบเท่า  

 

  

 

 

 

 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที่สาม      ไทจง–ไทเป - ขนมพายสปัปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน- ตกึไทเป 101 (ไม่รวมข้ึน
ตกึชั้น89) - ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  



 
  

  
 

 
 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางจากเมืองไทจง สู่เมืองไทเป น าท่านแวะเยี่ยมชม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพาย

สบัปะรดเป็นขนมชื่อดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทาน

ขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนม

พายเผือก เป็นตน้ 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ี
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกร่อนของน ้ า
ทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วย
โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ
รองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่
ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร   
น าท่านสู่ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสยีงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศช์อง จึง
มีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและ
แร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนั
อพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มี
การใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " 
และ " อู๋เหยยีนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก
ภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาชืน่ชม
ความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมา
คึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน การจบัจ่ายซ้ือของกินท่ี
แปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมี
รสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหนท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝาก
ได ้ นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนน
คนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  



 
  

  
 

 
 

 

จนไดเ้วลาอนัสมควร  จากน้ันน าท่าน เดนิทางสู่ ตกึไทเป 101  (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูง
ถึง 509 เมตร สญัลกัษณข์องเมืองไทเปท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ยภายในตวัอาคารมีลกูตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท า  หน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์วิง่เร็วท่ีสุด
ในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ี
เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณน้ีเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีชือ่เสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เลยจากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ 
เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของ
ฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ
มากมายตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดก าแพง 

 

พกัที่ โรงแรม LOOK HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั   

 

 

 

 

 

 

 

   เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากน้ันใหท่้านสู่รา้น สินคา้พื้ นเมืองและศูนยเ์ครื่องประดบั เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้เกษตร

พื้ นบา้น จากทุกภูมิภาคิ ของไตห้วนั กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศนูยป์ระการงัไตห้วนัเกรดพรีเม่ียม อญั

มณี  หยิกหินตาแมว หิน เป่ยโถว  น ้ าหอม แผ่นมาร์คหน้า 

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว สรอ้ยคอเวชส าอางค ์สินคา้แบรนเนม น ้าหอม 

เคร่ืองส าอางค ์ ราคาถูก เสื้ อผา้ แว่นตา เป็นใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้ตามอธัยาศยั  น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

วนัที่สี่      ศูนยเ์ครื่องประดบัและเครือ่งส าอางค ์- อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบนิ
ดอนเมือง  



 
  

  
 

 
 

 

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้ง

เสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไค

เช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ ั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน ส าหรบัรูปแบบการก่อส 

รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มี

สนามหญา้สวนดอกไมส้ีแดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตัวแทนของทอ้งฟ้า พระ

อาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู  อาหารจนี เสี่ยวหลงเปา 

 

 

 

 

บ่ายจนไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน 

 

 

15.30 น.  เดนิทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT505 

                   (ไม่มีอาหารและเครื่องดืม่บริการบนเครื่องบิน)  

18.20 น.  ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ. 

                    ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ 

  
หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่า

นกัท่องเท่ียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ..

หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ 

 
 
 
 
 

 



 
  

  
 

 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
( MAY – OCT 2018) 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุต  า่กว่า

12ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิ่ม / ท่าน 

เด็กทารก
0 – 2 ปี 

จ  านวน 
ท่ีนัง่  

13 – 16 OCT 2018 
G.2  

17,888.- 17,888.- 
4,000.- 3,000 15+1 

20- 23 OCT 2018  
G.1 

17,888.- 17,888.- 
4,000.- 3,000 27+1 

20- 23 OCT 2018  
G.2 

17,888.- 17,888.- 
4,000.- 3,000 25+1 

 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 900 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวน
ดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
***กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบิน
ภายในประเทศ นะคะ*** 

              
อัตราค่าบรกิารน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 



 
  

  
 

 
 

 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า 
อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน
หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 
-คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

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

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ
ขอเลื่อเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได้ เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่
หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่า
ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 
1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู ้
ยกเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตัว๋ และ ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงตามจริงท่ี และบริษัทฯ 
จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น  



 
  

  
 

 
 

 

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 
4. การยกเลิก 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินในส่วนมดัจ า 
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์
4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 
ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี
พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 
หมายเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ 



 
  

  
 

 
 

 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ น 
14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 
ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 


