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ช่วงเดินทาง  16-19 , 24-27 ก.พ.60 

2-5, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 60 

6-9 , 7-10 , 8-11 , 20-23 เม.ย. 60 

5-8, 6-9, 7-10, 11-14, 12-15, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29 พ .ค .6 0

 1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26, 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 

 6-9, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30, 28-31 ก.ค. 60 ( 4 วนั 3 คืน ) 
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วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน  

17.30 น. สมาชิกทุกทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกช ั้น 3  เค้าเตอร์ 5สายการบิน 

Tigerairโดยม ี  เจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกทา่นและน าทา่นโหลดสัมภาระ 

20.00 น. ออกเดินทางสู ่ สนามบินเถาหยวน .โดยสายการบินTigerairเทีย่วบินที ่  IT506 

 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

00.30+1 น. ถึงทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ประเทศไต้หวัน 

ซ่ึง เป็นเกาะท่ีมพีื้นท่ีเ ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตั้งอยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน

ประมาณ 160 กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี่สุด 

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี่สุด หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้า  น าทา่นเดินทาง

สูพ่กั CENTRAL HOTEL TAOYUAN หรือเทยีบเท่า 

วันทีส่อง  ผู่หลี่  - วัดจงไถชานซ่ือ - ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซ าจั๋ง-แวะชิมชาอูหลง – ช้อปป้ิงตลาดฟง

เจี้ยไนท์มาเก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถฉานซ่ือซ่ึงวดัแหง่น้ีไดรั้บการกลา่วขานวา่เ ป็นศาสนาสถานท่ีย่ิงใหญเ่ป็น
อนัดับสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบตจากนั้ นน าทา่นสู่
เมืองไถหนานน าท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้ ส่ิงศักดิ์ สิทธิ์   วัดเหวินอู่  ซ่ึง
หมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์ 
รวมถึงสิงโตหินออ่น 2 ตัวท่ีตั้งอยูห่น้าวดั  ซ่ึงมีมูลคา่ถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญ
ไตห้วนั  

เทีย่ง  บริการอาหารม้ือเทีย่ง ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าทา่นข้ึนสูว่ัดเสวียนจาง  นมสัการอฐิัของ
พระถั งซ ามจั๋ง ท่ี  ได้อัญ เชิญอัฐิธ าตุกลับมา ท่ีว ัด
เสวียนกวงเมือ่ปีค.ศ.1965พร้อมให้ทา่นชมวิวริมทะเลสาบสุริยันจันทราซ่ึงไดรั้บ
การกลา่วขานวา่งดงามราวกบัภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แหง่ไต้หวนั
ตั้งอยูในเขตของซันมูลเลก  เนช ัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการทอ่งเท่ียวไตห้วนัได้
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กอ่ตั้ง ข้ึนเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมอืงจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญเ่มือ่วนั ท่ี 21 กนัยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้ าสู ่ยอดเขาท่ีนับจากความสูงระดบั  600-2,000 เมตรมีความยาว 33 
กโิลเมตรเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเดน่ท าให้ตัวทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทิตย์และพระจนัทร์เส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอันไพเราะวา่“สุริยันจันทรา” จากนั้นน าทา่นชิมชาอู
หลงไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซนัด้วยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีท าให้ชา
ท่ีน่ีมรีสชาติดีกลมกลอ่มและพันธ์ุชาอูหลงท่ีน่ียังเป็นพันธ์ุชาท่ีน ามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดว้ย 
อิสระชิมชาชนิดตา่งๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศยั . น าทา่นสู่ ตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต  ตลาดนัด
กลางคืนท่ีมีชื่อเสียงของเมอืงไทจง ให้ทา่นไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านทีช่ื่นชอบรองเท้า 
ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ  

*** อิสระอาหารค ่า เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
พกัที ่GRANDCITY HOTEL TAICHUNG หรือเทยีบเท่า   

วันทีส่าม             ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง   

                            – อาบน ้าแร่ 

เช้า รับประทานอาห ารเช้าณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารน าท ่าน เลือกซ้ือขนมยอดนิ ยมของไต้ห วนั  เค้กไส้

สับปะรดและขนมอ่ืนๆอีกมากมายท่ี ร้านขนมเหว่ยเก๋อ น าทา่นเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียง

ไคเช็คอดีตผู้น าของไตห้วนั สร้าง ข้ึนเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไต้หวนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จใน

ปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนทา่นเจียงไคเช็คท่ีสร้างจากโลหะ

สัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ ั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบการกอ่สร้างเป็นไปตามวฒันธรรม

จีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเ บ้ืองสีฟ้า ผนังท าด้วยหินออ่นทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญ้าสวนดอกไมสี้แดงอยู ่

ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไต้หวนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็น

สัญลกัษณ์แหง่อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เทีย่ง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่ศูนย์ปะการังแดงชมอญัมณีท่ีล ้าคา่
มากๆ ของชาวไต้หวนั ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงท่ีใหญท่ี่สุดของโลก 
ซ่ึงปะการังแดงถือเป็นอญัมณีช ั้นสูงและเป็นท่ีแพรห่ลายของชาวไตห้วนั มีพลังพิเศษ
ชว่ยในการปรับสมดุลในรา่งกาย ซ่ึงชาวไตห้วนันิยมน ามาท าเป็นเคร่ืองประดบัชนิด
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ตา่งๆ เมื่อสวมใสก่็จะมีพลังอศัจรรย์ชว่ยให้รา่งกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจไดด้ว้ย ซ่ึงปะการังแดงน้ี
จะถูกคน้พบในไมก่ี่ท่ีของโลก คือ ชายฝ่ังภาคตะวนัออกของไตห้วนั ซ่ึงมอียูม่ากท่ีสุด เกาะโอกนิาวา่ของญี่ปุ่น 
และชายฝ่ังแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเทา่นั้น ซ่ึงปะการังแดงน้ีจะอาศยัอยูใ่ตท้ะเลลึกถึง 1 ,800 เมตร มกีาร
คน้พบวา่เ ร่ิมมกีารน ามาท าเคร่ืองประดบัในสมยัราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเคร่ืองประดบัส าหรับราชวงศ์และเหลา่
บรรดาขนุนางช ั้นสูง  น าทา่นเดินทางสู ่ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 508 
เมตร สร้างข้ึนโดยหลักวศิวกรรมช ั้นเย่ียมสามารถทนทานตอ่การส่ันสะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนั
วนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกด้วยความเร็วตอ่นาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระทา่นชอ้ปป้ิง
แหลง่ช ้อปป้ิงท่ีทันสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก101ช ้อปป้ิงสินค้าแบรน เนมช ั้นน าราคาถูกกวา่
เมอืงไทยประมาณ 20 % (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101)  น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดซีเหมินติงจากนั้นให้ทา่นได้
อิสระช ้อปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยาม สแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศูนย์รวมแฟช ัน่ทนัสมยั
ของเหลา่วยัรุ ่นไต้หวนั มร้ีานค้าของฝาก กิฟ๊ช็อป สไตล์วยัรุน่มากมาย อิสระทา่นช ้อปป้ิงสินค้าหลากหลาย

รวมทั้งสินคา้แฟช ัน่ เทรนใหม ่ๆ มากมายตามอัธยาศัยได้เวลาอนัสมควร  *** อิสระอาหารค ่า เพือ่ความ
สะดวกในการช้อปป้ิง *** 
พกัทีโ่รงแรม LOFT SEASIDE HOTEL หรือเทยีบเท่า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่  น ้าแร่ ธรรมชาติ 

ทีอุ่ดมไปด้วยแร่ธาตุทีมี่สรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ จึงเช่ือว่าถ้าได้แช่  น ้าแร่แล้วจะท าให้ ผิวพรรณ 

สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น *** กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าและหมวกคลุมผม*** 

วันทีส่ี่              หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน – อุทยานเหยหลิ่ว – DUTY FREE – กรุงเทพฯ  

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าทา่นเดินทาง สูเ่มืองจี่หลง น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่ว

เฟ่ินซ่ึง เป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมชีื่อเสียงตั้งแตส่มยักษตัริย์กวงสวี้ แหง่ราชวงศ์ชอง จึงมนีักขดุทองจ านวนมากพา

กนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุตา่งๆ ท าให้จ านวนแรล่ดลงอยา่งนา่ใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ย

ออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิง

ชื่อ "  และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักทอ่งเท่ียวจ านวนมาก

เดินทางมาชื่นชมความงดงามของท่ีน่ี  นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีชื่อเสียงท่ีสุดในไต้หวนั ท าให้ จ่ิ

วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกคร้ัง ให้ทา่นได้เพลิดเพลินในการจบัจา่ยซ้ือของกนิท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอย

เผือกท่ีโดง่ดังท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไมเ่หมือนท่ีไหน ทา่นสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของ
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ฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าให้ทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน 

จากนั้ นน าทา่นเดินทางสู่ เหย่หลิ่ วมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมชีื่อเสียงเต็มไป

ดว้ยโขดหินท่ีมรูีปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้ าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของ

เปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะงอ่นทรายรูปรา่งตา่ง ๆ เชน่ หินเศียรราชินี  และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน 

ดอกเห็ด เตา้หู้ รังผ้ึงซ่ึงมชีื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก ให้ทุกทา่นไดถ้า่ยรูป ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

15.40 น. เหิรฟ้าเดินทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบิน Tigerairเทีย่วบินที ่  IT505 

 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

18.45 น. ถึงทา่อากาศยาน ดอนเมอืงโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ. 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจ  
แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

 
อัตราค่าบริการ *** อาจมีการเปล่ียนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  *** 

 

ก าหนดการเดินทาง  ***ไม่มีแจกกระเป๋า *** ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก พกัเด่ียว 
16-19, 24-27 ก.พ.60 

2-5, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 60 14,999.- 5,900.- 

6-9 , 7-10 , 8-11 , 20-23 เม.ย. 60 15,999.- 5,900.- 
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5-8, 6-9, 7-10, 11-14, 12-15, 18-21 พ.ค. 60 

19-22, 25-28, 26-29 พ.ค. 60 
15,999.- 5,900.- 

1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19 มิ.ย. 60 

22-25, 23-26 มิ.ย. // 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60 
14,999.- 5,900.- 

6-9, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.ค. 60 

27-30, 28-31 ก.ค. 60 
14,999.-  5,900.- 

หมายเหตุบริษทัฯมสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ 

เดินทางในกรณีท่ี มีผู ้รว่มคณะไมถึ่ง 25 ทา่น ไมม่ีหัวหน้าทัวร์ ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหน้า /  การไมรั่บประทานอาหารบางมื้อไม ่เท่ียวตามรายการไมส่ามารถขอหักคา่บริการคืนได้ เพราะ

การช  าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เม่ือท่านเดนิทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านช าระเงิน
เพิ่ม 2,000-3,000 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ได้รับการสนบัสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ  

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน  รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าท่ีบริษัทก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณใีดๆท้ังส้ิน 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามท่ีก  าหนดไวใ้นรายการ 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้ าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม, คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมกีารตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติคา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
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 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  

 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 

 คา่ VAT 7 %   หักภาษี ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ไกด์ และคนขับรถ วันละ 150  NTD ต่อคน (ลูกค้า) ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 4 วัน จ่ายทปิไกด์  และคนขับ  รวมเป็น 

600 NTD ต่อคน (ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ  8,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดินทาง 15 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทติย์ 

และวันหยุดราชการ )   

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช ัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินลว่งหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมือ่จองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถ้าผูจ้อง

ยกเลิกจะไมม่ีการคืนคา่มดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมกีารยิกเ ลิกหรือขอเล่ือนการเ ดินทาง ผู ้

จองจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ เวน้แต ่

2.1 ผูจ้องยกเ ลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผู้เดินทางใหมม่าแทนได้ทนักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไมห่ักคา่ใช ้จา่ย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่กีารย่ืนวซีา่ หรือมกีารเสียคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด 

2.2 ผูจ้องยกเ ลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผู้เดินทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน แตม่กีารย่ืนวซีา่ไปแลว้หรือมี

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ท่ีจา่ยไปลว่งหน้าตามจริงเทา่นั้น 

2.3 ผูจ้องยกเลิกการเ ดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้วแตส่ามารถหาผู้เดินทางใหมม่าแทนได้ในวนัเ ดิม ผู ้ยกเ ลิกต้อง

รับผิดชอบช  าระคา่ธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนตา่งของภาษีน ้ ามนัเชื้อเพลิง และบริษัทฯ 

จะหักคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เฉพาะเทา่ท่ีไดจ้า่ยไปลว่งหน้าตามจริงเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

3. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใช ้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. การยกเลิก 
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5.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

5.2 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

5.3 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร์ 

5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

5.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมกีารการันตีคา่มดัจ าท่ีพ ัก  

โดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเ งินได้ รวมถึงเ ท่ียวบินพิเศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ ทั้งหมดเ น่ืองจากคา่ตั ๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่ 15 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได้ 

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

4. บริษทัฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความลา่ช ้า หรือ

จากอุบติัเหตุตา่งๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความลา่ช ้าจากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล 

หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเ ท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้ันเ น่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช ้า และความผิดพลาดจากทางสาย

การบินจะไมม่กีารคืนเงินใดๆทั้ง ส้ินแตท่ั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี

โดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดินทางเพื่ อทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
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9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้ง ส้ิน หากทา่นใช ้บริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ ท่ียวบางรายการ,ไมท่านอาหาร

บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว  

10. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 

11. เ น่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. เมื่อทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯกอ่นทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษทัฯจะไม ่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 


