
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์SDT04 TIGER WINTER 3 5D4N OCT19-TG-W38 

  SDT: 04 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N  (IT) 
ไทเป-ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-หมู่บา้นสายรุง้ 

ชมอุทยานหินลา้นปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

     เดินทางเดือน กุมภาพนัธ ์– ตลุาคม 2562 

ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  

วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บา้นสีลูกกวาด– อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

 เมนูข้ึนช่ือ : พระกระโดดกาํแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไตห้วนั

 

 
วนัแรก     สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม 
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17.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 2  เคานเ์ตอร ์5 

สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่านและนาํ

ทา่นโหลดสมัภาระ  

   20.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน  TIGER AIR  เท่ียวบินท่ี IT506  

    (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง) 

00.40+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน  นําท่านสู่ท่ีพกั 

พกัที ่ โรงแรม CHONG YU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

  

 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไตห้วนั และมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั และเป็นเมืองเดียวท่ีไม่มีพื้ นท่ีติดชายฝัง่ทะเล พื้ นท่ีส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง เมืองน้ี

มัง่คัง่ดว้ยทรพัยากร และทศันียภาพท่ีสวยงาม หนานโถว เป็นแหล่งท่องเท่ียว เขตตอนกลางของประเทศ 

พื่อชม จุดเยี่ยมชมสถานท่ี ท่ีน่าสนใจ คือ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา โดยใชเ้วลาประมาณ 2 .30 ชัว่โมง – 3 

ชัว่โมงโดยประมาณ ระหว่างใหท่้านไดแ้วะจุดพกัรถ เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนี เมนู ปลาประธานาธิบดี  

 

 

 

 

วนัทีส่อง     เถาหยวน – ผูหลี ่– ล่องทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอู่ – แวะชิมชา – 

หมู่บา้นสายรุง้ – ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  
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จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วัน 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสาํคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  นํา

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมัสการรูปเคารพของ พระ

ถงัซาํจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ใหท่้านไดท้ดลงชิมไข่ตม้ใบชาขึ้ นชื่อ 

จากน้ัน นําท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจื้ อ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพ

กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวัด ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้น

เหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
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 จากนั้นใหท้า่นแวะชิมชาขึ้ นชื่อ และชมวิธีชงชา จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่  หมู่บา้นสายรุง้ หรือ เรน

โบว ์วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่หข์องมหานครไถจง เดิมคือ มณฑลไถจง 

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตห้วัน) หมู่บา้นสายรุง้ ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1940 – 

1950 เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศัยชัว่คราวสําหรับทหาร แต่จบลงดว้ยการเป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของทหาร

เหล่าน้ัน ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการท่องเท่ียวของมหานครไถจงไปแลว้

หมู่บา้นแห่งความสดใสใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายภาพ เมื่อถึงเวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ 

ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอ้ิสระกบัการชอ้ปป้ิงเลือก

ซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีชื่นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ   

คํา่ เยน็อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัทีส่าม      ไทจง–ไทเป - ขนมพายสปัปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน- ตกึไทเป 101 (ไม่รวมขึ้ น

ตกึชั้น89) - ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  
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จากน้ัน นําท่านเดินทางจากเมืองไทจง สู่เมืองไทเป นําท่านแวะเยี่ยมชม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพาย

สบัปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตห้วัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้ักไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้อง

ทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์

ขนมพายเผือก เป็นตน้ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เหยห่ลิ่ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป 

ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร  
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นําท่านสู่ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศช์อง 

จึงมีนักขุดทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลง

อย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ิน

เป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร ์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภเูขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของท่ีน่ี 

นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ทาํใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินใน การจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั 

เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหนท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากไดน้อกจากน้ียงัมีสินคา้

อีกมากมายท่ีทาํใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวที่สุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตาม

อธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควร   

จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร 

สัญลักษณ์ของเมืองไทเปท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดใน

ไทเปอีกดว้ยภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 

900 ตัน ทํา  หน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิด

แผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว

ประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงั

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ

ชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลล์อยู่ถึงสิบ

แห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของ

ไตห้วนั เลยจากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 
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คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดกาํแพง 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม CU HOTEL TAIPEI ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบั   

  

 

 

 

 

   เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากน้ันใหท่้านสู่รา้น สินคา้พื้ นเมืองและศูนยเ์ครื่องประดับ เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้เกษตร

พื้ นบา้น จากทุกภมูิภาคิ ของไตห้วนั กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศนูยป์ระการงัไตห้วนัเกรดพรีเมี่ยม อญั

มณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น้ําหอม แผ่นมารค์หน้า ผลิตภณัฑ์

บํา รุ ง ผิว  สร้อยคอเวชสําอางค์  สินค้าแบรนเนม  น้ําหอม 

เคร่ืองสําอางค์ ราคาถูก เส้ือผ้า แว่นตา เป็นใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้ตามอธัยาศยั  นําท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

วนัทีส่ี่      ศนูยเ์ครือ่งประดบัและเครือ่งสาํอางค ์- อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบิน

ดอนเมือง  
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อดีตผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรัก

และศรทัธาของคนไตห้วนั ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไค

เช็คท่ีสรา้งจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณ์ ตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ย

กระเบื้ องสีฟ้า ผนังทําดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สี

เดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลักษณ์

แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู  อาหารจนี เสี่ยวหลงเปา 

 

 

 

 

บ่ายจนไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

 

 

 

15.45 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TIGER AIR เทีย่วบินที ่IT505 

                   (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่งบิน)  

18.45 น.  ถึงทา่อากาศยาน ดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

   ขอบคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

  
หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่า

นกัท่องเท่ียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ..

หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งดาํเนินการยื่นวีซ่าตามปกต ิ

อตัราค่าบริการ 
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กาํหนดการเดินทาง 

(FEB-OCT 19) 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคา

หอ้งพกัคู่ 

2-3 ท่าน 

 ราคาเด็กอายุ 

 2 - 12ปี 

(มีเตยีง/ไม่มี

เตยีง)  

พกัเด่ียว 

เพิ่ม / ท่าน 

เด็กทารก

0 – 2 ปี 

จาํนวน 

ท่ีนัง่  

14 – 17 FEB 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
21 – 24 FEB 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
9 - 12 MAR 2019 16,888.- 16,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
16 – 19 MAR 2019 16,888.- 16,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
23 – 26 MAR 2019  16,888.- 16,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
06 - 09 APR 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
13 – 16 APR 2019 22,888.- 22,888.- 4,000.- 2,500 27+1 
20 – 23 APR 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
04 – 07 MAY 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
18 – 21 MAY 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
25 – 28 MAY 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
08 – 11 JUN 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
22 – 25 JUN 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
13 – 16 JUL 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
27 – 30 JUL 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
10 – 13 AUG 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
24 – 27 AUG 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
14 – 17 SEP 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
28 SEP – 01 OCT 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
05 – 08 OCT 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
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10 – 13 OCT 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
12 – 15 OCT 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
19 – 22 OCT 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
26 – 29 OCT 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 900 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลูกคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบิน 

ภายในประเทศ นะคะ*** 

              

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 15 กก./ท่าน  

  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  ค่าที่พกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า 

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 



 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์SDT04 TIGER WINTER 3 5D4N OCT19-TG-W38 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

 1. ในการจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นับรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจาํ

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่

หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื่นใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามัน

เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจาํ 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํา่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, 

การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 


