
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  SDT: 08 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N (IT) 

ไทเป-ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-หมู่บา้นสายรุง้ 
ชมอทุยานหินลา้นปีเหยหลิ+ว – ชมหมู่บา้นโบราณจิ+วเฟิ+ น 

     เดินทางเดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 89:; 
ชมตกึไทเป >?>( ไม่รวมชมวิวชัAนBC) - ลอ่งเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

วดัเหวินอู่ -ชมหมู่บา้นสีลกูกวาด– อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

>H.?? น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัAน 8  เคานเ์ตอร ์9 สาย

การบิน TIGER AIR โดยมีเจา้หนา้ที+คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกทา่นและนาํทา่นโหลด

สมัภาระ  

   8?.?? น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน  TIGER AIR  เที�ยวบินที� IT506  

    (ไม่มีอาหารและเครื+องดื+มบรกิารบนเครื+อง) 

??.Q?+> น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั,นนํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน  นําท่านสู่ที�พกั 

วนัแรก     สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พกัที+ โรงแรม CHONG YU HOTEL ระดบั ; ดาว หรอืเทียบเทา่  

  

 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั,น นําท่านท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั,งอยูท่างตอนกลางของไตห้วนั และมีขนาดใหญ่

ที�สุดในไตห้วนั และเป็นเมืองเดียวที�ไม่มีพื, นที�ติดชายฝั�งทะเล พื, นที�ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง เมืองนี, มั �งคั �ง

ดว้ยทรพัยากร และทศันียภาพที�สวยงาม หนานโถว เป็นแหล่งท่องเที�ยว เขตตอนกลางของประเทศ พื�อชม 

จุดเยี�ยมชมสถานที� ที�น่าสนใจ คือ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา โดยใชเ้วลาประมาณ ; .=> ชั �วโมง – = ชั �วโมง

โดยประมาณ ระหวา่งใหท่้านไดแ้วะจุดพกัรถ เพื�อผ่อนคลายอิริยาบถ  

เที+ยง รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนี เมนู ปลาประธานาธิบดี  

 

จากนั,นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานที�ท่องเที�ยวอีกจุดหนึ�งที�เป็นที�นิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งนี, จะมีจุดสาํคญัที�ท่องเที�ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี, มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  นํา

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซาํ

จั Cง ณ วดัพระถงัซา้จั Cง ที�ตั,งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ใหท่้านไดท้ดลงชิมไข่ตม้ใบชาขึ, นชื�อ 

วนัที+สอง     เถาหยวน – ผหูลี+ – ลอ่งทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจั [ง – วดัเหวินอู่ – แวะชิมชา – 
หมู่บา้นสายรุง้ – ตลาดฝงเจี+ยไนทม์ารเ์ก็ต  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั,น นําท่านกราบไหวสิ้�งศกัดิDสิทธิDที� วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจื, อ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพ

กวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื�อสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที�ตั,งอยูห่น้าวดั ซึ�งมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ 

ไตห้วนัโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถชื�นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

 

 

 จากนัAนใหท้่านแวะชิมชาขึA นชื+อ และชมวิธีชงชา จากนั,นนําท่าน เดินทางสู่  หมู่บา้นสายรุง้ หรือ เรน

โบว ์วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่ห์

ของมหานครไถจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็นมหานครหนึ�งของ

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หมู่บา้นสายรุ ้ง ถูกสรา้งขึ, นในช่วง

ระหว่างปี 1940 – UVW> เพื�อใชเ้ป็นที�อยู่อาศยัชั �วคราวสาํหรบั

ทหาร แต่จบลงดว้ยการเป็นตั,งถิ�นฐานถาวรของทหารเหล่านั,น 

ปัจจุบันหมู่บ ้านแห่งนี, ได้กลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการ

ท่องเที�ยวของมหานครไถจงไปแลว้หมู่บา้นแห่งความสดใสใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ เมื�อถึง

เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ตลาดฝงเจี+ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที�มีชื�อเสียงของเมืองไทจง ให้

ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปปิ, งเลือกซื, อสิ�งของที�ถูกใจท่านที�ชื�นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดที้�นี�

ราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ +า เยน็อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

พกัที+ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรอืเทียบเทา่  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั,น นําท่านเดินทางจากเมืองไทจง สู่เมืองไทเป นําท่านแวะเยี�ยมชม ขนมพายสับปะรด ซึ�งพาย

สบัปะรดเป็นขนมชื�อดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที�รูจ้กัไปทั �วโลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทาน

ขนมพายสบัปะรด นอกจากนี, ยงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซื, อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนม

พายเผือก เป็นตน้ 

วนัที+สาม      ไทจง–ไทเป - ขนมพายสปัปะรด -อทุยานเหยหลิ+ว – ถนนเก่าจิ+วเฟิ+ น - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมขึA น
ตกึชัAน89) - ชอ้ปปิA งซีเหมินตงิ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที+ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

 
 
 
 
 
 

จากนั,นนําท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ+ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที�มีชื�อเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินที�มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ�งเกิดจากการกดักร่อนของนํ,าทะเลลมทะเล และการ

เคลื�อนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึ, งซึ�งมีชื�อเสียงทั �วทั,งเกาะไตห้วนั และ ทั �วโลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป 

ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร  

 
 
 
 
 
 

 
 

นําท่านสู่ ถนนเก่าจิ+วเฟิ+ น ซึ�งเป็นแหล่งเหมืองทองที�มีชื�อเสียงตั,งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี,  แห่งราชวงศช์อง จึง
มีนักขุดทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองที�นี� การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอยา่งน่า
ใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือทิ, งไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ จนกระทั �งมีการใชจ้ิ�วเฟิ� นเป็นฉากใน
การถ่ายทําภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื�อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที�สวยงามในฉาก
ภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเที�ยวจาํนวนมากเดินทางมาชื�นชมความงดงามของที�นี�  นอกจากนี, ยงัมีถนนคน
เดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงที�สุดในไตห้วนั ทําใหจ้ิ�วเฟิ� นกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั,ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

การจบัจ่ายซื, อของกินที�แปลกตา อีกทั,งยงัมีบวัลอยเผือกที�โด่งดังที�สุดในไตห้วนั เนื�องจากมีรสชาติแบบ
ดั,งเดิมไม่เหมือนที�ไหนท่านสามารถซื, อกลบัมาเป็นของฝากไดน้อกจากนี, ยงัมีสินคา้อีกมากมายที�ทาํใหท่้าน
ไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินที�ยาวที�สุดในหมู่บา้นจิ�วเฟิ� นใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนั
สมควร   
จากนั,นนําท่าน เดินทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชัAน 89) ตึกที�มีความสงูถึง 509 เมตร สญัลกัษณ์

ของเมืองไทเปที�นี�ยงัมีจุดชมวิวที�สูงที�สุดในไทเปอีกดว้ย

ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน 

ทํา  หน้าที�กันการสั �นสะเทือนเวลาที�เกิดแผ่นดินไหว 

และมีลิฟต์ที�วิ�งเร็วที�สุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 

1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณที�ตั, งของตึกนี,  ยังเป็น

แหล่งชอ้ปปิ, งแห่งใหม่ที� เป็นที�นิยมของชาวไทเปและ

ชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปปิ, งมอลลอ์ยูถึ่งสิบ

แห่งบริเวณนี, เป็นแหล่งชอ้ปปิ, งที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของไตห้วนั เลยจากนั,นนําท่านอิสระชอ้ปปิ, ง ตลาดซีเหมิ

นติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชั �นทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้

ของฝาก กิkฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปปิ, งสินคา้หลากหลายรวมทั,งสินคา้แฟชั �นเทรนใหม่ๆ

มากมายตามอธัยาศยั 

คํ +า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดกาํแพง 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พกัที+ โรงแรม CU HOTEL TAIPEI ระดบั ; ดาว หรอืเทียบเทา่ระดบั   

 

 

   เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนั,นใหท่้านสู่รา้น สินคา้พืA นเมืองและศูนยเ์ครื+องประดับ เลือกซื, อสินคา้ของที�ระลึก สินคา้เกษตร

พื, นบา้น จากทุกภูมิภาคิ ของไตห้วนั กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนยป์ระการงัไตห้วนัเกรดพรีเมี�ยม อญั

มณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว นํ, าหอม แผ่นมาร์คหน้า 

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว สร้อยคอเวชสําอางค์ สินค้าแบรนเนม 

นํ,าหอม เครื�องสาํอางค ์ราคาถูก เสื, อผา้ แว่นตา เป็นใหท่้านได้

เลือกซื, อสินคา้ตามอธัยาศัย  นําท่านเที�ยวชม  อนุสรณส์ถาน

เจียงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งขึ, นเพื�อราํลึกถึงคุณงาม

ความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นที�รกัและศรทัธา

ของคนไตห้วนั ครอบคลุมพื, นที�ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั,นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที�สรา้ง

จากโลหะสมัฤทธิD   จะประดิษฐานอยู่ชั,นบนดา้นในของอนุสรณ์ ตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ยกระเบื, องสีฟ้า 

ผนังทาํดว้ยหินอ่อนทั,ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั 

เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเนื, อที�สูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอ

ภาคและภราดรภาพ 

เที+ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู  อาหารจนี เสี+ยวหลงเปา 

 

 

 

 

วนัที+สี+      ศูนยเ์ครื+องประดบัและเครื+องสาํอางค์  - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  –  สนามบินเถาหยวน – สนามบิน
ดอนเมือง  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บ่ายจนไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยว 

 

>9.Q9 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบิน TIGER AIR เที+ยวบินที+ IT9?9 

                   (ไม่มีอาหารและเครื+องดื+มบรกิารบนเครื+องบิน)  

>B.Q9 น.  ถึงทา่อากาศยาน ดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

   ขอบคณุทุกทา่นที+ใชบ้รกิาร 

��������������������������  

หมายเหต.ุ..กรณีที+ไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัAน ทางไตห้วนัสงวนสิทธิbเฉพาะกรณีเป็นวีซ่า

นกัทอ่งเที+ยวเทา่นัAน เพราะฉะนัAนลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเทา่นัAน ..

หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งดาํเนินการยื+นวีซ่าตามปกต ิ

อตัราค่าบรกิาร 

 
กาํหนดการเดินทาง 

(NOV >C – MAR 20) 
 

ราคา
ผูใ้หญ ่
ราคา

หอ้งพกัคู่ 
8-; ทา่น 

 ราคาเด็กอายุ 
 8 - >8ปี 

(มีเตยีง/ไม่มี
เตยีง)  

พกัเดี+ยว 
เพิ+ม / ทา่น 

เด็กทารก
? – 8 ปี 

จาํนวน 
ที+นั +ง  

28 NOV – 1 DEC 19 16,888 16,888 4,000.- 2,500 22+1 

7-10 DEC 19 17,888 17,888 4,000.- 2,500 22+1 

12-15 DEC 19 16,888 16,888 4,000.- 2,500 22+1 

21-24 DEC 19 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 

��-�� JAN 20 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 

6-9 FEB 20 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 

8-11 FEB 20 17,888 17,888 4,000.- 2,500 22+1 

22-25 FEB 20 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 

29 FEB – 3 MAR 20 15,888 15,888 4,000.- 2,500 22+1 

14-17 MAR 20 16,888 16,888 4,000.- 2,500 22+1 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

28-31 MAR 20 16,888 16,888 4,000.- 2,500 22+1 

 
*** ราคานีA ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ+น 

ทา่นละ C?? NTD /ทริป/ตอ่ทา่น*** สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

การเดินทางในแต่ละครัAงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 8? ท่านขึA นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักลา่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิbในการเลื+อนการเดินทาง หรือเปลี+ยนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ที+ตอ้งเดินทางดว้ยเที+ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซืA อทวัร ์โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวนัเวลา เที+ยวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซืA อตั [วเครื+องบิน 

ภายในประเทศ นะคะ*** 
              

อตัราค่าบรกิารนีA รวม 
 � ค่าตั Cวเครื�องบินไป-กลบั ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ   (ไม่สามารถระบุที+นั +งบนเครื+องไดส้ายการบินเป็น

ผูก้าํหนด Random Seat) 
 � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

 � ค่านํAาหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 8?  กก./ทา่น (เริ+มตัAงแตเ่ดือนเมษา 
 เป็นตน้ไป )  
 � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
 � ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ ; ท่านหรือ  = ท่าน  
 � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 � ค่าอาหารตามมื, อที�ระบุในรายการ    
 � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  � ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ U,>>>,>>> บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนีA ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า 
อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิ+น ท่านละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วนหัวหนา้ทัวรไ์ทย
แลว้แตค่วามพึงพอใจ 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ+ม H% และภาษีหกั ณ ที+จา่ย ;% 
� เงื+อนไขการใหบ้รกิาร 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 U. ในการจองครั,งแรก มดัจาํท่านละ U>,>>> บาท หรือทั,งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง ;> วนั ( ไมนั่บรวมวนั
เสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   
เนื�องจากราคานี, เป็นราคาโปรโมชั �น ตั Cวเครื�องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม U>>% ซึ�งเมื�อจองและจ่ายมดัจาํแลว้ 
ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั,งสิ, น และในกรณีที�ออกตั Cวเครื�องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื�อ
เดินทาง 
 ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตั Cวหรือขอคืนค่าทวัรท์ั,งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

U.U ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตั Cวเครื�องบิน บริษัทฯ จะไมห่กั
ค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั,งสิ, น ถา้ยงัไมมี่การยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ้า่ยอื�นใด 
U.; ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั Cวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่า
ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้า่ยอื�นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยเฉพาะเท่าที�จา่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั,น 
U.= ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตั Cวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู้
ยกเลิกตอ้งรบัผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั Cว ;,>>> บาท / ตั Cว U ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ,ามนัเชื, อเพลิง 
และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ้า่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 
;. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิD ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั,งสิ, น  
=.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั,งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิDที�จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั,งสิ, น 
s. การยกเลิก 
s.U ยกเลิกก่อนการเดินทาง => วนัขึ, นไป ยดึเงินในส่วนมดัจาํ 
s.; ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ => วนั เก็บค่าใชจ้า่ย W>% ของราคาทวัร ์
s.= ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ t วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั,งหมด U>> % ของราคาทวัร ์ 
ยกเวน้กรุป๊ที�เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการนัตีค่ามดัจาํที�พกั  
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร ์ทั, งหมดเนื� องจากค่าตั Cวเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั,นๆ 
หมายเหตุ 
U. จํานวนผูเ้ดินทางขั,นตํ �าผูใ้หญ่ => ท่านขึ, นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
;. บริษัทฯ มีสิทธิDที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์,  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
=. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
s. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ�ม เติมที�เกิดขึ, นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

W. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั,งสิ, นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั,งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
{. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั,งสิ, น แต่ทั,งนี, ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธิDการจดัหานี, โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
t. ราคานี, คิดตามราคาตั Cวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั Cวเครื�องบินปรบัสูงขึ, น บริษัทฯ สงวนสิทธิDที�จะปรบัราคาตั Cว
เครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 
|.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า { เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั,น 
V. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั,งสิ, น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื, อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
U>. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั,งสิ, น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที�ยวเอง 
UU. เนื�องจากตั Cวเครื�องบินเป็นตั Cวราคาพิเศษ เมื�อออกตั Cวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตั Cวเครื�องบินไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
U;. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั,งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั,งหมด 
U=.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั Cวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั,ง มิฉะนั,นทาง
บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั,งสิ, น 
14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั,น   

 
ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื�องการยื�นวซ่ีาเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ที�ทุกครั,ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 


