
 
  

  
 

 
 

 

SDT: 08TAIWANTIGER WINTER4D3N(IT) 

ไทเป-ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-หมู่บา้นสายรุง้ 

ชมอุทยานหินลา้นปีเหยหล่ิว – ชมหมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

เดินทางเดือนพฤศจกิายน–มีนาคม 2563 

ชมตกึไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ลอ่งเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

วดัเหวินอู่ -ชมหมู่บา้นสีลกูกวาด– อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

เมนูข้ึนช่ือ :พระกระโดดกาํแพง ,ปลาประธานาธิบดี,อาหารทะเลไตห้วนั 

 

วนัแรก     สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม 
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17.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนัณท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น  2  เคานเ์ตอร์ 5 สาย

การบินTIGER AIR โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่านและนาํท่าน

โหลดสมัภาระ 

 20.00น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน TIGER AIR เท่ียวบินท่ี IT506  

    (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

00.40+1น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้จากน้ันนํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน นําท่านสู่ท่ีพกั 

พกัที่ โรงแรม CHONG YU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ัน นําท่านท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยูท่างตอนกลางของไตห้วนัและมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในไตห้วนัและเป็นเมืองเดียวท่ีไมม่ีพ้ืนท่ีติดชายฝั่งทะเลพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูงเมืองน้ีมัง่คัง่

ดว้ยทรพัยากรและทศันียภาพท่ีสวยงามหนานโถวเป็นแหล่งท่องเท่ียวเขตตอนกลางของประเทศพ่ือชม จุด

เยี่ยมชมสถานท่ี ท่ีน่าสนใจคือทะเลสาบสุริยนัจนัทราโดยใชเ้วลาประมาณ 2 .30 ชัว่โมง – 3 ชัว่โมง

โดยประมาณ ระหวา่งใหท่้านไดแ้วะจุดพกัรถ เพ่ือผ่อนคลายอิริยาบถ  

เที่ยง รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนี เมนู ปลาประธานาธิบดี  

วนัที่สองเถาหยวน – ผูหล่ี– ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอู่ – แวะชิมชา –หมู่บา้น

สายรุง้ – ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  



 
  

  
 

 
 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสาํคญัท่ีท่องเท่ียวมากมายทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตรนํา

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลกพรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของพระถงัซาํ

จัง๋ณวดัพระถงัซา้จัง๋ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทราใหท่้านไดท้ดลงชิมไขต่ม้ใบชาขึ้ นช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีวดัเหวินอู่เช่นนักปราชญข์งจ้ือนักปราชญแ์ห่งปัญญาและเทพกวนอู

เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินอ่อน2ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1ลา้นเหรียญไตห้วนัโดย

ระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

 



 
  

  
 

 
 

 

 

จากนั้นใหท้่านแวะชิมชาข้ึนช่ือ และชมวิธีชงชา จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้หรือเรนโบว์

วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆแต่มากเสน่หข์อง

มหานครไถจงเดิมคือมณฑลไถจงเป็นมหานครหน่ึงของ

สาธารณรฐัจีน  ( ไตห้วนั ) หมูบ่า้นสายรุง้ถูกสรา้งขึ้ นในช่วง

ระหวา่งปี 1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวสาํหรบั

ทหารแต่จบลงดว้ยการเป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของทหารเหล่าน้ัน

ปัจจุบนัหมูบ่า้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสาํหรบัการ

ท่องเท่ียวของมหานครไถจงไปแลว้หมูบ่า้นแห่งความสดใสใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ เมื่อถึง

เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจงให้

ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท่ี้น่ี

ราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ 

คํา่ เยน็อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ โรงแรม  HOTEL HALF TAICHUNG หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

วนัที่สาม      ไทจง–ไทเป -ขนมพายสปัปะรด-อุทยานเหยหล่ิว –ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมข้ึน

ตกึชั้น89)-ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  



 
  

  
 

 
 

 

จากน้ัน นําท่านเดินทางจากเมืองไทจง สู่เมืองไทเป นําท่านแวะเยี่ยมชม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพาย

สบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนัมีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลกอิสระใหทุ้กท่านไดล้องทาน

ขนมพายสบัปะรดนอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชิมเช่นขนมพระอาทิตยข์นมพาย

เผือกเป็นตน้ 

เที่ยงรบัประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคารเมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เหยห่ล่ิวมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงามซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเลและการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่นหินเศียรราชินีและรองเทา้

เทพธิดารูปเทียนดอกเห็ดเตา้หูร้งัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนัและทัว่โลกใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตาม

อธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

 
 

 

นําท่านสู่ถนนเก่าจิว่เฟ่ินซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้ แห่งราชวงศช์องจึงมี

นักขุดทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ีการโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอยา่งน่า

ใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํจนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากใน

การถ่ายทาํภาพยนตร์  " เปยฉิงเฉิงช่ือ  " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซิว  " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก

ภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ีนอกจากน้ียงัมีถนนคน

เดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนัทาํใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้งใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน

การจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตาอีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนัเน่ืองจากมีรสชาติแบบ

ดั้งเดิมไมเ่หมือนท่ีไหนท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากไดน้อกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีทาํให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยัจนได้

เวลาอนัสมควร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ตกึไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)ตึกท่ีมีความสูงถึง509 เมตรสญัลกัษณข์อง

เมืองไทเปท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย

ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนัทาํ

หนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและมี

ลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลกดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 

เมตรต่อนาทีบริเวณท่ีตั้งของตึกน้ียงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

แห่งใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี

หา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณน้ี

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนัเลยจากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ

เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯแหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนัมีรา้นคา้ของ

ฝากก๊ิฟช็อปสไตลว์ยัรุ่นมากมายอิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ

มากมายตามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดกาํแพง  

 

 

 



 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

พกัที่ โรงแรมCU HOTEL TAIPEI ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดบั  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากน้ันใหท่้านสู่รา้น สินคา้พ้ืนเมืองและศูนยเ์ครื่องประดบั เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกสินคา้เกษตร

พ้ืนบา้นจากทุกภูมิภาคิของไตห้วนักวา่ 20,000 ชนิดอาทิเช่นศูนยป์ระการงัไตห้วนัเกรดพรีเมี่ยมอญัมณี

หยิกหินตาแมวหินเป่ยโถวน้ําหอมแผ่นมารค์หนา้ผลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวสรอ้ยคอเวชสาํอางคสิ์นคา้แบรนเนมน้ําหอมเคร่ืองสาํอางค์

ราคาถูกเส้ือผา้แวน่ตาเป็นใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั

นําท่านเท่ียวชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั

สรา้งขึ้ นเพ่ือราํลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็คผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนัครอบคลุมพ้ืนท่ี

ประมาณ205 แสนตารางเมตรโดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิจะประดิษฐาน

อยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณต์วัตึกสีขาวหลงัคาปดูว้ยกระเบ้ืองสีฟ้าผนังทาํดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้นมีสนาม

หญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้เป็น3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนัเป็นตวัแทนของทอ้งฟ้าพระอาทิตยแ์ละ

เลือดเน้ือท่ีสูญเสียไปเป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีเสี่ยวหลงเปา 

 

 

 

วนัที่สี่      ศูนยเ์ครื่องประดบัและเครื่องสาํอางค  ์- อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน – สนามบิน

ดอนเมือง  



 
  

  
 

 
 

 

 

บ่ายจนไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยว 

 

15.45น.เดินทางสู่กรุงเทพโดยสายการบินTIGER AIR เที่ยวบินที่IT505 

(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

18.45น.ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ 

 
หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่า

นกัท่องเท่ียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ..

หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งดาํเนินการยืน่วีซ่าตามปกติ 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

(NOV 19 –MAR 20) 

 

ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคา

หอ้งพกัคู่ 

2-3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุ 

 2-12ปี 

(มีเตยีง/ไม่มี

เตยีง)  

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม / ท่าน 

เด็กทารก

0 – 2 ปี 

จาํนวน 

ที่นัง่  

28 NOV – 1 DEC 19 16,888 16,888 4,000.- 2,500 22+1 
7-10 DEC 19 17,888 17,888 4,000.- 2,500 22+1 
12-15 DEC 19 16,888 16,888 4,000.- 2,500 22+1 
21-24 DEC 19 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 
16-19 JAN 20 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 
6-9 FEB 20 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 
8-11 FEB 20 17,888 17,888 4,000.- 2,500 22+1 
22-25 FEB 20 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 
29 FEB – 3 MAR 20 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 
14-17 MAR 20 16,888 16,888 4,000.- 2,500 22+1 
28-31 MAR 20 16,888 16,888 4,000.- 2,500 22+1 



 
  

  
 

 
 

 

 

***ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 900NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสนิใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เท่ียวบิน หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิตก่อนตดัสนิใจซ้ือตัว๋เครือ่งบิน 

ภายในประเทศนะคะ*** 

              

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ไม่สามารถระบุที่นัง่บนเครื่องไดส้ายการบินเป็น

ผูก้าํหนดRandom Seat) 

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20  กก./ทา่น (เร่ิมตั้งแตเ่ดือนเมษา 

 เป็นตน้ไป )  

  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900NTD/ทรปิ/ตอ่ท่าน สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทย

แลว้แตค่วามพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรกมดัจาํท่านละ 10,000 บาทหรือทั้งหมดส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง  20 วนั ( ไมนั่บรวมวนั

เสารอ์าทิตยแ์ละวนัหยุดราชการ )   



 
  

  
 

 
 

 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจาํแลว้

ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจาํใดๆทั้งส้ินและในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือ

เดินทาง 

ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนไดเ้วน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินบริษัทฯจะไมห่กั

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ินถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่าหรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินแต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใดบริษัทฯจะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทางตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดิมผู้

ยกเลิกตอ้งรบัผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋  2,000 บาท  / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามนั

เช้ือเพลิงและบริษัทฯจะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆเฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่นค่าวีซ่าเป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทางบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไปยึดเงินในส่วนมดัจาํ 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนัเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และCHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ผูใ้หญ่  30 ท่านขึ้ นไปเท่ียวบิน , ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบินภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้มเช่นการเจ็บป่วย , การถูกทาํรา้ย , การสูญ

หาย, ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , 

การก่อจลาจลหรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 



 
  

  
 

 
 

 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติความล่าชา้และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบินจะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโ้ดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึนบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่  6 เดือนและบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบอาทิไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่าน

อาหารบางม้ือเพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ /หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษเมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตามตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

12. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

14.1. มคัคุเทศกพ์นักงานหรือตวัแทนของทางบริษัทไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆแทนบริษัทเวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนักบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 


