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TAIWAN สีสนัตะวนัออก 4D3N 

 ไทเป-ไทจง-อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน 

 CHINA AIRLINES (CI) 

 เท่ียวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล 

อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต ์ชาบู หมาล่า HOT POT รา้นดงั  //  ปลาประธานาธิบดี // 

   ...เถี่ยเป้ียนตงั...หรือ ขา้วกล่องรถไฟ เป็นกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดส าหรบัการท่องเท่ียวดว้ยรถไฟ  

  ++พิเศษสุด พกัโรงแรมน า้แรเ่จยีวซี  ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ 
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วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเถาหยวน – ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  

11.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประต ู8 เคาท์

เตอร์ R สายการบินไชน่าแอร์ไลน์  (CI)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุก

ท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

13.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่วบินที ่CI832 

18.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป 

 ค า่   อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

จากน้ันใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

 

 พกัที ่ โรงแรม RIVER VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง     ไทเป – หนานโถว-ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัเหวินอู่ – แวะชิมชา -เมืองไทจง-ตลาดฝงเจีย่

ไนทม์ารเ์ก็ต 
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็นมณฑล

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ี

นิยมของชาวไตห้วนั รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียว

มากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่าน

ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้าน

นมัสการรูปเคารพของ พระถังซ าจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ท่ีตั้งอยู่

บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากน้ัน น าท่านกราบไหวส่ิ้ง

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา 

และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั 

ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่าง

ทางท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

   เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 

ระหว่างทาง ใหท่้านแวะ ชิมชา เป็นรา้นชา ท่ีขึ้ นชื่อของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั 

ปลูกบนเขาในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเป็น

ของฝาก น าท่านสู่ เมืองไทจง ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง   ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมี

ชื่อเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอ้ิสระกับการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีชื่นชอบรองเท้า 

ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ   

 

 

 

 

 

 

   พกัที ่ โรงแรม HOTEL HALF ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม     ไทจง – นัง่รถไฟไปฮวาเหลียน - อุทยานธรรมชาตทิาโรโกะ - นัง่รถไฟกลบัไทเป  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางทางสู่เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั้งไปและกลบั   

   เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพื้ นเมือง   

น าท่านเดินทางสู่  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานท่ี

มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงามแลว้ ยังมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตวัเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เสน้ทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร์ 

เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวท่ีน่าประทับใจในอุทยาน ไดแ้ก่ ถ ้านก

นางแอ่น บนเสน้ทางคดเค้ียวผ่านหุบเขาและหน้าผาท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ถ ้านกนางแอ่นเกิดจากการ

เคล่ือนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของล าธารล่ีอูท าใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพแปลกตาดว้ยถ ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสงู อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคท่ี์อยู่บน

ถนนเหิงกวา้งกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ท่ีตดัผ่านหุบเขาหินอ่อน จากดา้นตะวนัออกไปทางทิศ

ตะวนัตก เดิมเป็นถนนสายเก่าส าหรบัคมนาคม ปัจจุบนัเปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิวทิวทศัน์เลียบริมหุบเขา

ใหนั้กท่องเท่ียว สามารถส ารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกลช้ิด เป็นอุโมงคใ์หญ่อนัดบัสองของโลก 

ผ่านเสน้ทาง น ้าตกฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทศันียภาพของหุบเขาสลับซอ้น

สวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีน ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอู สะพานหิน

อ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคลา้ยเป็นหมู่บา้น

กลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม 
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ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบัสู่ เมืองอ้ีหลาน โดย รถไฟด่วน  

 เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ขา้วกล่องบนรถไฟ เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดส าหรบัการท่องเที่ยวดว้ย

รถไฟในไตห้วันคือ การกินไถเถ่ียเป้ียนตงั หรือขา้วกล่องรถไฟ ส่วนใหญ่เป็นอาหารไตห้วัน เช่น 

ขา้วหนา้หมูทอด ขา้วหนา้ไก่ทอด และขา้วหนา้เตา้หูทอด เป็นตน้ 

    พกัที ่ โรงแรม LE CHAMPS HOTEL อาบน ้าแรเ่จยีวซี (หอ้งส่วนตวั) ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

การอาบน ้าแรท่ีเ่จยีวซี เป็นทีน่ักทอ่งเทีย่วนิยมเดินทางมา เพราะดว้ยอุณหภูมิทีเ่หมาสม และน ้าแร่

ที่ใสสะอาด ไม่มีรสชาติ ไม่มีกลิ่นก ามะถัน ช่วยบ ารุงผิวใหเ้นียนนุ่ม ที่น่ีจงึเป็นที่อาบน ้าแร่ที่โด่งดงั

มีชื่อเสียงทีสุ่ดในไตห้วนั และดว้ยวฒันธรรมทีฝั่งรากลึกในเรือ่งการลงแช่ตวัในบ่อน ้าพรุอ้น เริม่ขึ้ น 

ตั้งแต่ช่วงที่ปกครองโดยญี่ปุ่น ในช่วงเวลานั้น บ่อน ้าพุรอ้นถูกสรา้งขึ้ น เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไป

สามารถลงไปแช่อาบได ้จงึท  าใหก้ารแช่น ้าที่บ่อน ้าพุรอ้นเป็นที่นิยมมากกว่าเดิม คนทอ้งถ่ินที่น่ีใช ้

น ้าแรใ่นการรดผกั ท าใหผ้กัอุดมไปดว้ยแรธ่าตุ ซ่ึงเป็นอาหารจานพเิศษของเมืองเจยีวซี 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่    ไทเป – ขนมพายสปัปะรด - GERMANUIM - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมขึ้ นตกึ) – อนุสรณส์ถานเจยีงไค

เช็ค –GLORIA OUTLET - กรุงเทพ   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านแวะเยี่ยมชม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมชื่อดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลม

กล่อมจนเป็นท่ีรูจ้ักไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีก

มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ จากน้ันใหท่้านสู่รา้น 

สินคา้พื้ นเมืองและศนูยเ์ครื่องประดบั เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้เกษตรพื้ นบา้น จากทุกภูมิภาคิ 

ของไตห้วนั กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศนูยป์ระการงัไตห้วนัเกรดพรีเมี่ยม อญัมณี หยิกหินตาแมว หิน

เป่ยโถว น ้ าหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว สรอ้ยคอเวชส าอางค์ สินคา้แบรนเนม น ้ าหอม 

เคร่ืองส าอางค ์ราคาถูก เส้ือผา้ แว่นตา เป็นใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่า

ขึ้ น ชั้น 89 ค่าขึ้ นชมวิวท่านละ 600 NT) ตึกท่ีมี

ความสูงถึง 509 เมตร สญัลักษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ี

ยงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคาร 

มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการ

สัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็ว

ท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อ

นาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ียังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี

หา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ี    

 เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต ์ MALA HOT POT ขึ้ นชื่อ  

 น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดี

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคน

ไตห้วนั ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่

ชั้นบนดา้นในของอนุสรณ์ ตวัตึกสีขาว หลังคาปูดว้ยกระเบื้ องสีฟ้า 

ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่

ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า 

พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลักษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ

จากน้ันเดินทางสู่ GLORIA OUTLET ใหท่้านไดอ้ิสระ ชอ้ปป้ิง GLORIA OUTLETS แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่

ล่าสุดของไตห้วนั อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, 

TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็  เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเถาหยวน  

22.35 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน์ CHINA AIRLINES  เทีย่วบินที ่CI837 

                      (มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่งบิน) 



 
 
      W38 SDT06 OCT19 
 
 
 

 

01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

(เมษายน-ตลุาคม 62) 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า

12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

พกัเด่ียว

จา่ยเพิ่ม 

จ านวน

ท่ีนั่ง  

05 -08 OCT 2019 21,988.- 21,988.- 20,988.- 3,500.- 25+1 

12- 15 OCT 2019 21,988.- 21,988.- 20,988.- 3,500.- 25+1 

19 – 22 OCT 2019 21,988.- 21,988.- 20,988.- 3,500.- 25+1 

26 – 29 OCT 2019 21,988.- 21,988.- 20,988.- 3,500.- 25+1 

  

**** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตัว๋ 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บรษิัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  20  ท่าน ขอสงวนการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตาม

รายการไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
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 น ้าหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท)

ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 NTD ตอ่คนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหัวหนา้ทวัรท่ี์ดูแล

คณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

 เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าทา่นละ 10,000 บาท หรอืทั้งหมด ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดนิทาง 20 วนั ( ไม่นับ

รวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจ านวน (เฉพาะตัว๋ CHARTER เทีย่วบินเหมาล า)   

ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองแลจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ า

ใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื่นใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามัน

เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื่นๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยดึเงินในส่วนมดัจ  า 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 4. บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 
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10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ที่

ทุกครั้ง 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


