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ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ 

พักบนฟาร์มชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน 

ปั่นจักรยานชมวิวจุดเช็คพ้อยของทะเลสาบสุริยันจันทรา 

พักบนฟาร์มชิงจิ้ง - สัมผัสโอโซนธรรมชาติ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน  

เดินทางโดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน ์(CI)

จ่ายหลักหมื่น ได้วิวหลักล้าน บนยอดเขา วิวจริง สัมผัสได้จริง  

สัมผัสบรรยากาศสไตล์สวิสเซอร์แลนด์ 
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เมนูพิเศษ.. ปลาประธานาธิบดี/พระกระโดดก าแพง/เสี่ยวหลงเปา 

วันแรก            กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว –ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ
สุริยันจันทรา – พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา  

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  ROW S ประตู 8  

สายการบินประจ าชาติ  CHINA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุก

ท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง 

08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI837 

13.10 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่าน

เดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองหนึ่งในภูมิภาคไต้หวันตอนกลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง 

เมืองนี้ขึ้นชื่อเร่ืองความสวยงามของธรรมชาติ. 

บ่าย บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่าน ได้ทดลองปั่นจักรยาน เส้นทางจักรยาน รอบ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ให้ท่านได้ลอง ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ (แถมฟรีจักรยานเรียบร้อยแล้ว ท่าน
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ละ 1 คัน ) เส้นทาง ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ สุดแสนจะโรแมนติกส าหรับชื่นชมความงดงามของ

ทะเลสาบ ทั้งในมุมราบและมุมสูง มีเส้นทางจักรยานที่เหมาะส าหรับนักปั่นและจักรยานส าหรับปั่น

ทั่วไป เส้นทางจักรยานเค้าจพกั้นไว้ส าหรับปั่นจักรยาน หรือเดินเท่านั้น ห้ามรถเข้า เป็นเส้นทางเรียบ

ทะเลสาบสีฟ้าสดใส ปั่นกินลมชมวิวเย็นสบาย มีต้นไม้ขึ้นเขียวคร้ึม เส้นทางปั่นค่อนข้างสบายเลยทีเดียว 

เพราะเป็นเทรลที่แยกจากถนนใหญ่ มีการดีไซน์เทรลให้น่าสนใจเพิ่มความสนุกให้กับนักปั่น ด้วยการ

สร้างสะพานแขวน สร้างเนินให้หอบบ้างแต่ไม่ถึงกับโหด ปั่นกันมาจนสุดเส้นทาง Classic แล้วค่ะ ให้ 

U-Turn กลับทางเดิมได้เลย เพราะทางข้างหน้าไม่เหมาะกับมือสมัครเล่นอย่างเรา ได้เวลาอันสมควรน า

ท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร  

เย็น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลาประธานาธิบดี โรงแรมอินหาร  

 

พักที่ โรงแรม EIN HAN HOTEL SUNMOON LAKE หรือเทียบเท่า  

  วันท่ีสอง    หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซ าจั๋ง-วัดเหวินอู่ –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–พักผ่อนตาม
อัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SDT15 TAIWAN HOOYAH 4D3N  FEB18-CI-W38 

 จากนั้นเดินทางสู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาว

ไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก  พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูป

เคารพของ พระถังซ าจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น น าท่าน

กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้า

แห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวัน

โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง  
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จากนั้นน าท่าน เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

สิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและ

บริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และถ่ายรูปกับ

แกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

จากนั้นน าท่านสู่ MING GING FARM RESORT ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่

อย่างเหมาะเจาะใน ซิงจิง ซึ่งเป็นย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดย่านหนึ่งของเมือง จากที่นี้ ผู้เข้าพักสามารถไปยัง

ทุกที่ในเมืองอันมีชีวิตชีวานี้ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ Cingjing Veterans Farm, Cuihu Walkway, 

Sunset Walkway อีกด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการจาก มิงกิง ฟาร์ม รับประกันได้ว่าจะสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ผู้เข้าพัก โรงแรมแห่งนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อการพักผ่อนหลีกหนีจากความวุ่นวาย ไม่ว่าคุณ

จะไป หนานโถว ด้วยจุดประสงค์ใด มิงกิง ฟาร์ม เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการพักผ่อนอย่างมีความสุขและน่า

ตื่นตาต่ืนใจ 

ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ รีสอร์ท  

พักที่     โรงแรม  MING GING FARM RESORT บนฟาร์มชิงจิ้ง  
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วันท่ีสาม      เมืองหนานโถว –ไทเป – แวะชิมขนมพายสัปปะรด –อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทป 101 (ไม่รวม

ขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไทเป ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง น าทุกท่าน

แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน 

มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนม

พายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนม

พายเผือก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูเสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้น า

ของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคน

ไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี 

พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะ

สัมฤทธิ์   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม

วัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังท าด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวน

ดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และ

เลือดเน้ือที่สูญเสียไป   เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก 

ไม่รวมขึ้นตึก)  แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า ตึกระฟ้า แห่งนี้มี

ความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลัก

วิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของ

แผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์

ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูอาหารจีน พระกระโดดก าแพง  

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระ

ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย 

พกัที่ โรงแรม PLATTINUM HOTEL //INTRENDY HOTEL // GALLERY HOTEL ระดับ4ดาวหรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่      เมืองไทเป – GERMANUIM – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว - GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน า ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถ

ปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย

สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม 

นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอ่ืนให้ท่านได้เลือกชม 
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น าท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง 

จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุด

ทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย 

ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ า 

จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ จึง

ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงาม

ของที่นี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินใน การจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุด

ในไต้หวัน ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูอาหารจีน ทะเลสไตล์ไต้หวัน 

น าท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป

ด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการ

กัดกร่อนของน้ าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือก

โลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น 

หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ 

รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน  เดินทางสู่ GLORIA OUTLET ให้ท่านได้อิสระ 

ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ล่าสุดของไต้หวัน อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าแบ

รนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายได้ตาม

อัธยาศัย 
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เย็น  เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเถาหยวน  

23.10 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์   เท่ียวบินท่ี CI837 

                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 

02.00+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ. 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็กพักกับผู้ใหญ่  
2 ท่าน  

(ไม่มีเตียงเสริม)  

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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     บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ี มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนการเปลี่ยนแปลง

ราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร ์การไม่รับประทานอาหาร

บางมื้อไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจ่าย 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

☺ ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียก

เก็บ 

☺ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 %  

 ทิปไกด์และคนขับ  รวมเป็น 800 NTD ต่อคน(ลูกค้า)/ ต่อทริป ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่

ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวัน

เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัด 

จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิก
หรือขอเลื่อเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด 
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1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

1.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก

ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง 

และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์  

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้เดินทางขั้นต่ าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย

, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง

จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน

สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท

ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเข้า    ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


