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ไทเป-ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-ปัน่จกัรยานรอบทะเลสาบ 

พกับนฟารม์ชิงจิ้ ง 4 วนั 3 คืน 

ปัน่จกัรยานชมวิวจุดเช็คพอ้ยของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

พกับนฟารม์ชิงจิ้ ง - สมัผสัโอโซนธรรมชาต ิสวิสเซอรแ์ลนดไ์ตห้วนั  

เดินทางโดยสายการบิน ไชน่าแอรไ์ลน ์(CI)

จา่ยหลกัหม่ืน ไดวิ้วหลกัลา้น บนยอดเขา วิวจริง สมัผสัไดจ้ริง  
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สมัผสับรรยากาศสไตลส์วิสเซอรแ์ลนด ์

เมนูพิเศษ.. ปลาประธานาธิบดี/พระกระโดดก าแพง/เส่ียวหลงเปา 

วนัแรก            กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว –ปัน่จกัรยานรอบ

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – พกับริเวณทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  ROW S 

ประตู 8  สายการบินประจ าชาติ  CHINA AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง 

08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI837 

13.10 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ นํา

ท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองหน่ึงในภูมิภาคไตห้วนัตอนกลาง มีสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม

หลายแห่ง เมืองน้ีขึ้ นช่ือเร่ืองความสวยงามของธรรมชาติ. 

บ่าย บริการอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม  

  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจันทรา ใหท่้าน ไดท้ดลองป่ันจักรยาน เสน้ทางจกัรยาน 

รอบทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  ใหท่้านไดล้อง ปัน่จกัรยานรอบทะเลสาบ (แถมฟรีจกัรยานเรียบรอ้ย

แลว้ ท่านละ 1 คนั ) เสน้ทาง ป่ันจกัรยานรอบทะเลสาบ สุดแสนจะโรแมนติกสาํหรบัช่ืนชมความ

งดงามของทะเลสาบ ทั้งในมุมราบและมุมสูง มีเสน้ทางจกัรยานท่ีเหมาะสาํหรบันักป่ันและจกัรยาน
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สาํหรบัป่ันทัว่ไป เสน้ทางจกัรยานเคา้จพกั้นไวส้าํหรบัป่ันจกัรยาน หรือเดินเท่าน้ัน หา้มรถเขา้ เป็น

เสน้ทางเรียบทะเลสาบสีฟ้าสดใส ป่ันกินลมชมวิวเย็นสบาย มีตน้ไมข้ึ้ นเขียวคร้ึม เสน้ทางป่ันค่อนขา้ง

สบายเลยทีเดียว เพราะเป็นเทรลท่ีแยกจากถนนใหญ่ มีการดีไซน์เทรลใหน่้าสนใจเพ่ิมความสนุก

ใหก้ับนักป่ัน ดว้ยการสรา้งสะพานแขวน สรา้งเนินใหห้อบบา้งแต่ไม่ถึงกับโหด ป่ันกันมาจนสุด

เสน้ทาง Classic แลว้ค่ะ ให ้U-Turn กลับทางเดิมไดเ้ลย เพราะทางขา้งหน้าไม่เหมาะกับมือ

สมคัรเล่นอยา่งเรา ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

เยน็  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลาประธานาธิบดี โรงแรมอินหาร  

 

พกัที่ โรงแรม EIN HAN HOTEL SUNMOON LAKE หรือเทียบเท่า  

  วนัที่สอง    หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวินอู่ –ฟารม์แกะชิงจิ้ ง–

พกัผ่อนตามอธัยาศยับนรีสอรท์ MING GING FARM  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากน้ันเดินทางสู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของ

ชาวไตห้วนั รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสาํคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 

33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกับใหท่้านนมสัการ

รูปเคารพของ พระถังซาํจัง๋ ณ วดัพระถังซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากน้ัน นํา

ท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพกวนอ ู

เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ 

ไตห้วนัโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง  
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จากน้ันนําท่าน เยี่ยมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟารม์เล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียงแกะและ

บริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะไดอ้ย่างใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ  และถ่ายรูป

กบัแกะตามอธัยาศยั สภาพภมูิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

จากนั้นน าท่านสู่ MING GING FARM RESORT ไดร้บัการออกแบบทั้งเพ่ือธุรกิจและเพ่ือการพกัผ่อน ตั้งอยู่

อย่างเหมาะเจาะใน ซิงจิง ซ่ึงเป็นย่านท่ีไดร้บัความนิยมท่ีสุดย่านหน่ึงของเมือง จากท่ีน้ี ผูเ้ขา้พกัสามารถ

ไปยงัทุกท่ีในเมืองอนัมีชีวิตชีวาน้ีไดอ้ย่างง่ายดาย อีกทั้งยงัอยู่ใกล ้Cingjing Veterans Farm, Cuihu 

Walkway, Sunset Walkway อีกดว้ย ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการจาก มิงกิง ฟารม์ รบัประกนัไดว้่า

จะสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั โรงแรมแห่งน้ี ไดร้บัการออกแบบเพ่ือการพกัผ่อนหลีกหนีจากความ

วุ่นวาย ไม่ว่าคุณจะไป หนานโถว ดว้ยจุดประสงค์ใด มิงกิง ฟารม์ เป็นสถานท่ีท่ีดีเยี่ยมในการพักผ่อน

อยา่งมีความสุขและน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รีสอรท์  

พกัที่     โรงแรม  MING GING FARM RESORT บนฟารม์ชิงจิ้ ง  
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วนัที่สาม      เมืองหนานโถว –ไทเป – แวะชิมขนมพายสปัปะรด –อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ตกึไทป 101 

(ไม่รวมข้ึนตกึ) – ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ไทเป ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง นําทุก

ท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดังของ

ไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้อง

ทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระ

อาทิตย ์ขนมพายเผือก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปาข้ึนช่ือ 

จากน้ันนําท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีต

ผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของ

คนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จใน

ปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะ

สัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์

สถาน สาํหรบัรูปแบบการก่อสรา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตัว

ตึกสีขาว หลงัคาปดูว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังทาํด้วยหินอ่อนทั้ง 4 

ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไมสี้แดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สี

เดียวกับสีธงชาติไตห้วนั เป็นตัวแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตย์

และเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ   

ความเสมอภาคและภราดรภาพ  
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 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก ไม่รวมข้ึนตึก)  แวะใหท่้านได้

ถ่ายรูปดา้นหน้า ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลัก

วิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรม

ทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี พระกระโดดก าแพง  

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ 

แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย 

อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม PLATTINUM HOTEL //INTRENDY HOTEL // GALLERY HOTEL ระดบั4ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่     เมืองไทเป – GERMANUIM – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานเหยหล่ิว - GLORIA OUTLET – สนามบินเถา

หยวน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนํา ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึง

สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วย

ใหร้่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกให้

ท่านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม 

นําท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ช่ือเสียง จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี 

การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําใหจ้ํานวนแร่ลดลง
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อย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้ว

เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาช่ืนชมความ

งดงามของท่ีน่ี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน การจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่ง

ดงัท่ีสุดในไตห้วนั ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี ทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

นําท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิด

จากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวั

ของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่าง

ต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน 

ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ 

ทัว่โลก จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

จนไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน  เดินทางสู่ GLORIA OUTLET ใหท่้านไดอิ้สระ 

ชอ้ปป้ิง GLORIA OUTLETS แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหมล่่าสุดของไตห้วนั อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายได้

ตามอธัยาศยั 

เยน็  เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

จนไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเถาหยวน  

23.10 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน์   เที่ยวบินที่ CI837 

                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 
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02.00+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

(ไม่มีเตยีงเสรมิ)  

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

08 – 11 NOV 2018  24,900.- 23,900.- 4,900.- 

04 – 07 DEC 2018 25,900.- 24,900.- 4,900.- 

06 – 09 DEC 2018 24,900.- 23,900.- 4,900.- 

24 – 27 JAN 2019 24,900.- 23,900.- 4,900.- 

21 - 24 FEB 2019 24,900.- 23,900.- 4,900.- 

หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนการ

เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์การ

ไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
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 น้ําหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 

 ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั  รวมเป็น 800 NTD ต่อคน(ลูกคา้)/ ต่อทรปิ ในส่วนของหัวหนา้

ทวัรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่

นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดั 

จาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการ

ยกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้

แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี

น้ํามนัเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 
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2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจาํ 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดั

จาํท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร ์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋

เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, 

การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


