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 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกช้ัน 2  เคานเ์ตอร ์5 

สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่าน

โหลดสัมภาระ 

   20.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน  TIGER AIR  เท่ียวบินท่ี IT506  

    (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

 00.40 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน  น าท่านสู่ ท่ีพกั 

 พักท่ี โรงแรม TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

    

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซ่ือ มีช่ือเสียงในดา้นการฝึกสมาธิ

นิกายเซนหรือฌานสมาธิ ท่ีสืบทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงใน

จีน วดัแห่งน้ียงัไดร้บัการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานท่ีย่ิงใหญ่เป็น

อนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต อีก

ทั้งยงัเป็นวดัท่ีทันสมยัท่ีสุดในไตห้วนั สัญลักษณข์องวัดน้ีเป็นรูปมือถือดอกบวั วัดจงไถฉาน เป็นวดัใหญ่ 1 

ใน 4 วดัของไต้หวนั เป็นวัดใหญ่ประจ  าภาคกลางของไตห้วัน เป็นสถานท่ีส าหรบัจาริกแสวงบุญของชาว

ไตห้วนั ใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่าหม่ืนล้านบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนั  กบัท่ีสร้างตึก 

101 มีโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก  เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงท าใหห้มู่บา้นใกล้วดัถูกกลืน

หายไปแต่วดัน้ียงัคงอยู่ 

วันแรก   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน  

วันท่ีสอง   เถาหยวน – วัดจงไถซานซ่ือ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา  

ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต  
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เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีก

จุดหน่ึง ท่ี เป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน  รอบๆทะเลสาบแห่ง น้ีจะ มี

จุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่ง น้ีมีความยาวถึง  33 

กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก 

พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ  พระถังซ าจ ัง๋  ณ วดัพระถังซ้าจ ัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยัน

จนัทรา จากนั้น น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี  วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจื้ อ นักปราชญ์แห่งปัญญา 

และเทพกวนอู เทพเจ ้าแห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 

ล้านเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

กลับไม่เป็นอะไรเลย นับตั้งแต่นั้นมากผูค้นต่างพากนัเล่ือมใส่ศรทัธาเป็นอย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้ท่านแวะชิมชาขึ้ นช่ือ และชมวิธีชงชา ก่อนเดินทางสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ต  ตลาดนัด

กลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ให ้ท่านได้อิสระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ี ช่ืนชอบ

รองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ   

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วัน  

 

 

 

 

 

พักท่ี โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

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 น น าท่านเดินทางจากเมืองไจง สู่ เมืองไทเป น าท่านแวะเย่ียมชม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพาย

สับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทาน

ขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนม

พายเผือก เป็นตน้ 

    เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วัน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการก ัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล  และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง  ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้า

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้รงั ผ้ึง ซ่ึงมีช่ือเสียงทั ่วทั้ งเกาะ

ไตห้วนั และ ทั ่วโลก  ให ้ทุกท่านไดถ่้ายรูป ตามอัธยาศยั  จนได้

เวลาอันสมควร  น าท่านสู่ ถนนเก่าจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมือง

ทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริย์กวงสว้ี แห่งราชวงศช์อง จึงมีนัก

ขุดทองจ  านวนมากพากนัมาขุดทองท่ี น่ี  การโหมขุดทองและแร่

ธาตุต่างๆ ท าใหจ้  านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความ

ทรงจ  า จนกระทัง่ มีการใชจ้ิ่วเ ฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียน

เตอะซนัซิว " ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้ึงดูดนักท่องเท่ียวจ  านวนมากเดินทางมาช่ืน

ชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ้ิ่วเ ฟ่ินกลับมา

คึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน การจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงั มีบวัลอยเผือกท่ี

โด่งดงัท่ี สุดในไต้หวนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้ง เดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลับมาเป็นของฝาก

ได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน

ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร   

วันท่ีสาม      ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหล่ิว –ถนนเก่าจ่ิวเฟ่ิน - ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง – 

อิสระ COUNT DOWN บริเวณรอบนอกตึกไทเป 101  
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จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวม

แฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั  มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ ฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั  

อิสระ รับประทานอาหารเย็น แจก CASH BACK ท่านละ 300 NTD เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ไดเ้วลาอนัสมควร จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ท่ีพกั อิสระพกัผ่อนแช่น ้าแร่ตามอธัยาศยั  

***ส าหรับท่านท่ีต ้องการไป COUNT DOWN สามารถแจง้ไกดท์อ้งถ่ินและหัวหน้าทัวร ์โดยวันนี้ จะไม่

มีรถใหบ้ริการพาไป COUNT DOWN แต่จะพาท่านท่ีตอ้งการไปนัง่รถไฟใตด้ิน ค่า MRT ไม่รวมใน

รายการ *** 

พักท่ี โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL อาบน ้าแร่หอ้งพักส่วนตัว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อดีตผูน้ าของไต้หวัน 

สรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค

เช็ค ผู้เป็นท่ีรักและศรทัธาของคนไตห้วนั  ซ่ึงใช้เวลาในการสรา้งถึง 

3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจาก

โลหะสัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบัรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตาม

วฒันธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญ้าสวน

ดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั  เป็นตวัแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือด

เน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสัญลักษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

วันท่ีส่ี        อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวช้ัน 89) -สนามบินเถาหยวน – สนามบิน

ดอนเมือง  
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จากนั้ นน าท่าน เดินทางสู่ ตึกไทเป  101 (ไม่รวมชมวิวช้ัน  89) ตึกท่ีมีความสูงถึ ง  509 เมตร 

สัญลักษณข์อง เมืองไทเป ท่ี น่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูง ท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย 

ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท า  หน้าท่ี

กนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์ว่ิงเร็วท่ีสุดใน

โลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของ

ตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ

ชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณ

น้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน เส่ียวหลงเปา  

บ่ายจนไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

15.45 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน TIGER AIR เท่ียวบินท่ี IT505 

                   (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)  

18.45 น.  ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ. 

                    ขอบคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ 

  
    หมายเหตุ...กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเท่ียว

เท่าน้ันเพราะฉะน้ันลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใชพ้าสปอรต์

ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ เน่ืองเป็นเทศกาล ทางบริษัทขอด าเนินเก็บพาสปอรต์

ก่อนวนัเดินทาง เพื่อท าการพรีเช็คอนิ เพื่อความสะดวกในการจดัท่ีนัง่ก่อนการ

เดินทาง พาสปอรต์ตัง้มีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางนะคะ 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อำยุต ่ำกว่ำ12ปี) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

29 DEC – 1 JAN 2018 
IT506  DMK-TPE  20.00-00.40   
IT505 TPE-BKK  15.45- 18.45 

26,900.- 26,900.- 5,500.- 

 
*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 900 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวน

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***กรณีลูกคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทัวร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 

             

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่ า 

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 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวรท์ั้ งหมดหรือบางส่วนได ้ 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 
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EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า หรือค่าทัวร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทางข ั้นต า่ผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน  ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน , 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ี ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

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

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  าก ับเท่านั้น   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 


