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TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR 
4D3N  

ไทเป – ไทจง – ทะเลสาบสริุยนัจนัทรา 

       โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 
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08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู .. . .

เคาท์เตอร์  สายการบินประจ  าชาติไตห้วนั CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจ ัดเตรียมเอกสาร

การเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

    11.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 834  

วันแรก  กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้ นตึกช้ัน 89) 

– ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง  
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15.40 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป น าท่านเดินทางสู่   

 เท่ียง บริการอาหารว่าง BERKERKING + MILK TEA  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวช้ัน 89) ตึกท่ีมีความ

สูงถึง 509 เมตร สัญลักษณข์อง เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเป

อีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุ ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท า  หน้าท่ีก ัน

การสั ่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์ ว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก ด้วย

ความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี  ยงัเป็นแหล่งช้

อปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินค้า

และช้อปป้ิงมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ี มีช่ือเสียงแห่งหน่ึง

ของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ 

  ค  า่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา  รา้นติ่งไทฟ้ง  

 

 

 พกัท่ี โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL  มีน ้าแร่ห้องพกัส่วนตวั  หรือเทียบเท่า  

 

 

 

   เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่าน วัดจงไถฉานซ่ือ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจว๋ียมหาเถระ วดัจงไถ่ซานซ่ือมีช่ือเสียงในดา้นการ

ฝึกสมาธินิก ายเซนหรือฌานสมาธิ ท่ี สืบทอดมาจาก

ปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน นอกจากเร่ืองการฝึกสมาธิแล้ว 

วดัแห่ง น้ียงัได้รบัการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานท่ี ย่ิงใหญ่

เป็นอันดับสามของโลก รอง จากนครวาติ ก ัลและวัด

มหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดท่ีทันสมยัท่ี สุดในไตห้วัน 

สัญลักษณข์องวัดน้ีเป็นรูปมือถือดอกบัวซ่ึงวดัแห่ง น้ีไดร้ับ

การกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานท่ีย่ิงใหญ่เป็นอนัดบัของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต  

วันท่ีสอง  ไทเป – ผูหล่ี – วัดจงไถซานซ่ือ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอู่ – 

ไทจง – ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต  
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   เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหาร ปลาประธานาธิบดี  

จากนั้ นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีก

จุดหน่ึงท่ี เป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ

ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียว

มากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ

และชมเกาะท่ีเล็กท่ี สุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมัสการรูปเคารพของ  พระถังซ า

จ ัง๋ ณ วัดพระถังซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากนั้น น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกั ด์ิสิทธ์ิท่ี  

วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจื้ อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึง

สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวัด ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวนัโดยระหว่างทางท่านจะ

สามารถช่ืนชมทัศนียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

น าท่านสู่  ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการช้

อปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย

แน่นอนๆ   

ค า่ รับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วัน  

 

 

 

 

 

 พกัท่ี โรงแรม GALERIES HOTEL หรือ  AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

  

วันท่ีสาม    อุทยานเหยหล่ิว – ปล่อยโคมผิงซี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COUNT DOWN TAIPEI 101 

(บริเวณรอบๆตึกไทเป 101 ดา้นนอก ไม่มีรถใหบ้ริการ แต่มีไกดใ์หบ้ริการ  ) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235
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 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปด้วยโขดหินท่ีมี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลม

ทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อน

ทรายรูปร่างต่าง  ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูป

เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศัย  

จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วัน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครนิวไทเป ไฮไลท์ของการท่องเท่ียว ซ่ือเฟิน คือการปล่อยโคมลอย จากสถานี

รถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่าซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีทั้ งรา้นค้า รา้นอาหาร

เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนค าอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มีให ้บริการ  

อีกหน่ึงสถานีท่ีผูค้นนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษกนั ใหทุ้กท่านไดป้ล่อยโคม ลักษณะเด่นของซือเฟ่ินคือมี

เส้นทางรถไฟท่ีตั้งคู่ขนานไปกบัถนนโบราณซือเฟ่ิน (Shifen Old Streets,) ใหค้วามรู้สึกคล้ายก ับตลอด

ร่มหุบของบ้านเรา ทั้งยงัมีความส าคญัทางด้านประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมในอดีตของไตห้วันเป็นอย่าง

มาก ภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยรา้นคา้, ร้านอาหารพื้ นเมือง, ร้านขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีก

มากมาย นอกจากน้ียังมีน ้ าตกซือเฟ่ิน  (Shifen Waterfall,) น ้ าตกขนาดใหญ่ด้วยความสูง  20 เมตร 

ไฮไลท์เด่นของเมืองท่ีได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนไดร้ับการขนานนามว่า  “ไนแองกา

ร่าแห่งไตห้วนั” ซ่ึงสามารถเดินจากสถานีห่างออกไปเพียงไม่ไกลใชเ้วลาเดินเท้าประมาณ 20 – 30 นาที 
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น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อดีตผู้น าของไตห้วนั  สร้างขึ้ นเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดี

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นท่ีรักและศรทัธาของคน

ไต้หวัน ซ่ึงใช้เวลาในการสรา้งถึง  3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 

2523  ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูป

ป้ัน เห มือน ท่าน เจี ยง ไคเ ช็ค ท่ี สร้าง จ าก โลห ะสัมฤท ธ์ิ    จ ะ

ประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน  ส าหรับรูปแบบการ

ก่อส ร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีข าว  หลัง คาปูด้วย

กระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวก ับ

สีธงชาติไตห้วัน เป็นตวัแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเน้ือท่ี สูญเสียไป   เป็นสัญลักษณแ์ห่ง

อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น เมนู พระกระโดดก าแพง 

**** หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไป COUNT DOWN*** ท่านใดตอ้งการไปเคาท์ดาวน ์ทาง

ไกด ์จะพาไปโดย MRT (ลูกคา้จา่ยค่าMRTเอง)**** 

พกัท่ี โรงแรม CITIZEN XIMENDING HOTEL   

 

 

  เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนั้นชม วัดหลงซาน (แต่มีอีกหนึ่งไฮไลทท่ี์คนโสดไม่ควรพลาด 

คือหากต้องการจะขอคู่ ตอ้งมาท่ีวัดนี้ เลย)วัดท่ีเก่าแก่ท่ี สุดในไต้หวัน 

ซ่ึงขึ้ นช่ือว่าสวยงามท่ีสุดในไต้หวันดว้ยเช่นกนั ภายในมีวิหารสามหลัง 

คือวิหารดา้นหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลักและวิหารท่ีอยู่ทางดา้น

หลัง ภายในวดัมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของ

วิหารท่ีแกะสลักเป็นมงักรพนัรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบน

หลังคาก็มีลวดลายปูนป้ันยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวัน

จะมีผูค้นมากมายทั้ งนักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหว้พระ ท่ี น่ีอยู่

วันท่ีส่ี    วัดหลงซาน – รา้นขนมพายสัปปะรด –กรุงเทพ   
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เสมอๆ น าท่านเดินทางสู่  ร้านพายสัปปะรด ให ้ท่านไดล้ิ้มชิมรส เลือกซ้ือของฝาก พายสัปปะรด และ 

เลือกซ้ือของฝากขนมขึ้ นขึ้ นของไตห้วนั 

จนไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

    13.55 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน ์  เท่ียวบินท่ี CI835 

                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

    16.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ. 

  
    หมายเหตุ...กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเท่ียว

เท่าน้ันเพราะฉะน้ันลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใชพ้าสปอรต์

ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ เน่ืองเป็นเทศกาล ทางบริษัทขอด าเนินเก็บพาสปอรต์

ก่อนวนัเดินทาง เพื่อท าการพรีเช็คอนิ เพื่อความสะดวกในการจดัท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง  

พาสปอรต์ตัง้มีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางนะคะ  

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อำยุต ่ำกว่ำ12ปี) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

29 DEC – 1 JAN 2018 
COUNT DOWN NEW YEAR!!!! 
CI834 BKK-TPE  11.10-15.40 
CI835 TPE-BKK  13.55-16.45 

31,900.- 30,900.- 6,000.- 
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*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์้องถ่ินและหัวหนา้ทัวร ์

ท่านละ 900 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวน

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***กรณีลูกคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทัวร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า  

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน

หัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นับรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ  า

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ  าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว  หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 
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 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได้ เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่

หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายงัไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการย่ืนวีซ่า

ไปแล้วหรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู้

ยกเลิกต้องรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปก ับคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง  หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ  าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก  หรือเข ้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ  า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการนัตีมดัจ  ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามัดจ  าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า หรือค่าทัวร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทางข ั้นต า่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอ่ืนๆ

ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน , 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ี ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ี ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ  ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้ งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี อ่ืนๆมาให ้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้ น  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า  6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง  ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก ับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ล้วทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้ นทาง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  าก ับเท่านั้น   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 


