
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

TAIWAN สีสนัตะวนัออก 4D3N 

 ไทเป-ไทจง-อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน 
 CHINA AIRLINES (CI) 

 เที�ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั�งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล 

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

   ...เถี�ยเปี/ ยนตงั...หรอื ขา้วกล่องรถไฟ เป็นกิจกรรมที�ไม่ควรพลาดสาํหรบัการท่องเที�ยวดว้ยรถไฟ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  ++พิเศษสุด พกัโรงแรมนํ/าแรเ่จยีวซี  ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ 

 
วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ชอ้ปปิ! งซีเหมินตงิ  

##.%% น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั�น � ROW  ประตู $ เคาท์

เตอร ์R สายการบินไชน่าแอรไ์ลน์  (CI)  โดยมีเจา้หน้าที2คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่าน

และนําท่านโหลดสมัภาระ (มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครื)อง) 

#+.,% น. ออกเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที)ยวบินที) CI832 

#<.%% น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั�น นํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป 

 คํ )า   อิสระอาหารคํ )า เพื)อความสะดวกในการชอ้ปปิ! ง  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั�นใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิ� งแหล่งชอ้ปปิ� ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์

รวมแฟชั 2นทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิ=ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปปิ� ง

สินคา้หลากหลายรวมทั�งสินคา้แฟชั 2นเทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

 

 พกัที)  โรงแรม RIVER VIEW HOTEL ระดบั D ดาว หรอืเทียบเทา่  

 

วนัที)สอง     ไทเป – หนานโถว-ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัเหวินอู่ – แวะชิมชา -เมืองไทจง-ตลาดฝงเจี)ยไนท์

มารเ์ก็ต 

เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ซึ2ง เมืองหนานโถว ถือไดว้า่เป็นมณฑลที2

ใหญ่ที2สุดของประเทศไตห้วนั ใชเ้วลาประมาณ C.EF-E ชั 2วโมง เป็น

สถานที2ท่องเที2ยวอีกจุดหนึ2 งที2 เป็นที2 นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ

ทะเลสาบแห่งนี� จะมีจุดสาํคญัที2ท่องเที2ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี� มี

ความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชม

เกาะที2เล็กที2สุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระ

ถงัซาํจั Iง ณ วดัพระถงัซา้จั Iง ที2ตั�งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

จากนั�น นําท่านกราบไหวสิ้2งศกัดิJสิทธิJที2 วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ขงจื� อ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซื2อสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที2ตั�งอยู่

หน้าวดั ซึ2งมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื2นชมทศันียภาพอนังดงาม

ของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

   เที)ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

ระหว่างทาง ใหท่้านแวะ ชิมชา เป็นรา้นชา ที2ขึ� นชื2อของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั 

ปลูกบนเขาในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันํ�าทะเล และเป็นของฝากที2คนไทยนิยมซื� อกลบัเป็นของ

ฝาก นําท่านสู่ เมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิ� ง   ตลาดฝงเจี)ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที2มีชื2อเสียง

ของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปปิ� งเลือกซื� อสิ2งของที2ถูกใจท่านที2ชื2นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER 

พลาดไมไ่ดที้2นี2ราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ   

 

 

 

 

 

 

   พกัที)  โรงแรม HOTEL HALF ระดบั + ดาว หรอืเทียบเทา่ 

 

 

  

 

 

 

วนัที)สาม     ไทจง – นั )งรถไฟไปฮวาเหลียน - อุทยานธรรมชาตทิาโรโกะ - นั )งรถไฟกลบัไทเป  

เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางทางสูเ่มืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั!งไปและกลบั   

   เที)ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพื! นเมือง   

นําท่านเดินทางสู่  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานที2มี

ทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงามแลว้ ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที2มีเอกลักษณ์

เฉพาะตวัเป็นสิ2งดึงดูดใจนักท่องเที2ยว เสน้ทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร ์

เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที2น่าประทับใจในอุทยาน ไดแ้ก่ ถํ�านก

นางแอ่น บนเสน้ทางคดเคี� ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที2เกิดขึ� นโดยธรรมชาติ ถํ�านกนางแอ่นเกิดจากการ

เคลื2อนตวัของเปลือกโลกและการไหลผ่านกดัเซาะของลาํธารลี2อทูาํใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที2ยว

ที2มีทศันียภาพแปลกตาดว้ยถํ�าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคที์2อยู่บนถนนเหิง

กวา้งกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที2ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากดา้นตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก 

เดิมเป็นถนนสายเก่าสําหรับคมนาคม ปัจจุบันเปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้

นักท่องเที2ยว สามารถสาํรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด เป็นอุโมงคใ์หญ่อนัดบัสองของโลก ผ่าน

เสน้ทาง นํ� าตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ2 งที2มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอ้น

สวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีนํ�าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลาํธารลี2อ ูสะพานหินอ่อน 

อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที2อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หยา่คลา้ยเป็นหมู่บา้นกลางหุบ

เขา เป็นจุดชมววิอีกจุดหนึ2งที2มีธรรมชาติสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองอี! หลาน โดย รถไฟดว่น  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ขา้วกลอ่งบนรถไฟ เป็นกิจกรรมที)ไม่ควรพลาดสาํหรบัการทอ่งเที)ยวดว้ยรถไฟ

ในไตห้วนัคือ การกินไถเถี)ยเปี! ยนตงั หรือขา้วกล่องรถไฟ ส่วนใหญ่เป็นอาหารไตห้วนั เช่น ขา้วหนา้

หมูทอด ขา้วหนา้ไก่ทอด และขา้วหนา้เตา้หูทอด เป็นตน้ 

    พกัที) โรงแรม LE CHAMPS HOTEL อาบนํ!าแรเ่จยีวซี (หอ้งสว่นตวั) ระดบั D ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 

การอาบนํ!าแรที่)เจยีวซี เป็นที)นกัท่องเที)ยวนิยมเดินทางมา เพราะดว้ยอุณหภูมิที)เหมาสม และนํ!าแรที่)

ใสสะอาด ไม่มีรสชาติ ไม่มีกลิ)นกาํมะถนั ช่วยบาํรุงผิวใหเ้นียนนุ่ม ที)นี)จึงเป็นที)อาบนํ!าแร่ที)โด่งดงัมี

ชื)อเสียงที)สุดในไตห้วัน และดว้ยวัฒนธรรมที)ฝังรากลึกในเรื)องการลงแช่ตวัในบ่อนํ!าพุรอ้น เริ)มขึ! น 

ตั!งแต่ช่วงที)ปกครองโดยญี)ปุ่น ในช่วงเวลานั!น บ่อนํ! าพุรอ้นถูกสรา้งขึ! น เพื)อใหป้ระชาชนทั )วไป

สามารถลงไปแช่อาบได ้จึงทาํใหก้ารแช่นํ!าที)บ่อนํ!าพุรอ้นเป็นที)นิยมมากกว่าเดิม คนทอ้งถิ)นที)นี)ใช้

นํ!าแรใ่นการรดผกั ทาํใหผ้กัอุดมไปดว้ยแรธ่าต ุซึ)งเป็นอาหารจานพิเศษของเมืองเจยีวซี 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที)สี)    ไทเป – ขนมพายสปัปะรด - GERMANUIM - ตกึไทเป #%# (ไม่รวมขึ! นตกึ) – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

–GLORIA OUTLET - กรุงเทพ   

เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�น นําท่านแวะเยี2ยมชม ขนมพายสบัปะรด ซึ2งพายสบัปะรดเป็นขนมชื2อดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลม

กล่อมจนเป็นที2รูจ้กัไปทั 2วโลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากนี� ยงัมีขนมอีกมากมาย

ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ จากนั�นใหท่้านสู่รา้น สินคา้

พื! นเมืองและศูนยเ์ครื)องประดบั เลือกซื� อสินคา้ของที2ระลึก สินคา้เกษตรพื� นบา้น จากทุกภูมิภาคิ ของ

ไตห้วนั กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนยป์ระการงัไตห้วนัเกรดพรีเมี2ยม อญัมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ย

โถว นํ� าหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว สร้อยคอเวชสําอางค์ สินค้าแบรนเนม นํ� าหอม 

เครื2องสาํอางค ์ราคาถูก เสื� อผา้ แวน่ตา เป็นใหท่้านไดเ้ลือกซื� อสินคา้ตามอธัยาศยั   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั�น นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป #%# (ไม่รวมค่า

ขึ! น ชั!น <Y ค่าขึ! นชมวิวท่านละ Z%% NT) ตึกที2 มี

ความสูงถึง \F] เมตร สญัลกัษณ์ของ เมืองไทเป ที2นี2

ยงัมีจุดชมวิวที2สูงที2สุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคาร 

มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า ]FF ตนั ทาํหน้าที2กนัการ

สั 2นสะเทือนเวลาที2เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที2วิ2งเร็ว

ที2สุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ ^,FF$ เมตรต่อ

นาที บริเวณที2ตั�งของตึกนี� ยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งแห่งใหม่ ที2เป็นที2นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี

หา้งสรรพสินคา้และชอ้ปปิ� งมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณนี�     

 เที)ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต ์ MALA HOT POT ขึ! นชื)อ  

 นําท่านเที2ยวชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งขึ� นเพื2อราํลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นที2รกัและศรทัธาของคนไตห้วนั 

ครอบคลุมพื� นที2ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั�นเหมือน

ท่านเจียงไคเช็คที2สรา้งจากโลหะสมัฤทธิJ   จะประดิษฐานอยู่ชั�นบน

ดา้นในของอนุสรณ ์ตวัตึกสีขาว หลงัคาปดูว้ยกระเบื� องสีฟ้า ผนังทาํ

ดว้ยหินอ่อนทั�ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า 

เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระ

อาทิตยแ์ละเลือดเนื� อที2สูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพจากนั�น

เดินทางสู่ GLORIA OUTLET ใหท่้านไดอิ้สระ ชอ้ปปิ� ง GLORIA OUTLETS แหล่งชอ้ปปิ� งแห่งใหม่ล่าสุดของ

ไตห้วนั อิสระใหทุ้กท่านเลือกซื� อสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S, 

MICHAEL KORS และอีกมากมายไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็  เพื)อความสะดวกในการชอ้ปปิ! ง อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

จนไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเถาหยวน  

22.35 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน์ CHINA AIRLINES  เที)ยวบินที) CI837 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

                      (มีอาหารและเครื)องดื)มบรกิารบนเครื)องบิน) 

01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

อตัราค่าบรกิาร 

 
กาํหนดการเดินทาง 

(เมษายน-ตลุาคม Z,) 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

,-+ ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํ )ากว่า
#, ปี ) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มี
เตยีง 

(เด็กอายุต ํ )า
กว่า12ปี) 

พกัเดี)ยว
จา่ยเพิ)ม 

จาํนวน
ที�นั�ง  

20 – 23 APR 2019  20,988.- 20,988.- 19,988.- 3,500.- 25+1 
04 – 07 MAY 2019  21,988.- 21,988.- 20,988.- 3,500.- 25+1 
11 – 14 MAY 2019  21,988.- 21,988.- 20,988.- 3,500.- 25+1 
18 – 21 MAY 2019  22,988.- 22,988.- 21,988.- 3,500.- 25+1 
25 – 28 MAY 2019  21,988.- 21,988.- 20,988.- 3,500.- 25+1 
01 – 04 JUN 2019  20,988.- 20,988.- 19,988.- 3,500.- 25+1 
15 – 18 JUN 2019  20,988.- 20,988.- 19,988.- 3,500.- 25+1 
22 – 25 JUN 2019  20,988.- 20,988.- 19,988.- 3,500.- 25+1 
13 – 16 JUL 2019  22,988.- 22,988.- 21,988.- 3,500.- 25+1 
20 – 23 JUL 2019  20,988.- 20,988.- 19,988.- 3,500.- 25+1 
27 – 30 JUL 2019  22,988.- 22,988.- 21,988.- 3,500.- 25+1 
03 – 06 AUG 2019  20,988.- 20,988.- 19,988.- 3,500.- 25+1 
10 – 13 AUG 2019  22,988.- 22,988.- 21,988.- 3,500.- 25+1 
24- 27 AUG 2019  20,988.- 20,988.- 19,988.- 3,500.- 25+1 
7 – 10 SEP 2019 20,988.- 20,988.- 19,988.- 3,500.- 25+1 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

21-24 SEP 2019 21,988.- 21,988.- 20,988.- 3,500.- 25+1 
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 คิดเฉพาะค่าตั hว i,%%% บาท ***** 
หมายเหตุ     บรษิทัฯมีสิทธิ>ที�จะเปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บรษิทัขอสงวนสิทธิ>ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที� มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  BC  ท่าน ขอสงวนการ

เปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางมื/อไม่ เที�ยวตาม

รายการไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคืนได ้เพราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

อัตราคา่บรกิารดงักล่าวรวม 

☺ ค่าตั Iวเครื2องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามที2ระบุไวใ้นรายการ 

☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื2องดื2มทุกมื� อ ตามที2ระบุไวใ้นรายการ 

☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที2ต่างๆ ตามที2ระบุไวใ้นรายการ 

☺ นํ�าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื2องบินตามเงื2อนไขของแต่ละสายการบินที2มีการ

เรียกเก็บ 

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั�งนี�

ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที2มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 
� ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

� ค่าใชจ้า่ยอื2นๆ ที2นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื2องดื2ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

� ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที2จา่ย E %  

� ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น DCC NTD ตอ่คนลูกคา้ G ท่าน ในส่วนของหัวหนา้ทวัรที์�ดแูล

คณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� เงื)อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั!งแรก มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท หรอืทั!งหมด สว่นที)เหลือชาํระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นบัรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เนื2องจากราคานี� เป็นเทศกาลซึ2งทางสายการบินมีการเก็บค่าตั Iวเต็มจาํนวน (เฉพาะตั hว CHARTER เที)ยวบินเหมาลาํ)   
ตั Iวเครื2องบินการนัตีการจา่ยเงินล่วงหนา้เต็ม ^FF% ซึ2งเมื2อจองแลจา่ยมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมมี่การคืนค่ามดัจาํ
ใดๆ ทั�งสิ� น และในกรณีที2ออกตั Iวเครื2องบินไปแลว้  
หากมีการยกิเลิกหรือขอเลื2อเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเรื2องขอคืนค่าตั Iวหรือขอคืนค่าทวัรท์ั�งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้
แต่ 
1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตั Iวเครื2องบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั�งสิ� น ถา้ยงัไมมี่การยื2นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ้า่ยอื2นใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั Iวเครื2องบิน แต่มีการยื2นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ้า่ยอื2นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยเฉพาะเท่าที2จา่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตั Iวเครื2องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรบัผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี2ยนชื2อตั Iว C,FFF บาท / ตั Iว ^ ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลิง 

และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยอื2นๆ เฉพาะเท่าที2ไดจ้า่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 

1.4 เมื2อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ2ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธิJ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น  

1.5  กรณีที2กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที2กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที2ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิJที2จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

2 การยกเลิก 
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ! นไป ยดึเงินในสว่นมดัจาํ 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า ,% วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

,.+ ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั!งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ที2เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที2ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุป๊ที2มีการการนัตีค่ามดัจาํที2พกั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที2ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร ์ ทั�งหมดเนื2องจากค่าตั Iวเป็นการเหมาจา่ยใน

เที2ยวบินนั�นๆ 

หมายเหต ุ

^. จาํนวนผูเ้ดินทางขั�นตํ 2าผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ� นไป เที2ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี2ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

C. บริษัทฯ มีสิทธิJที2จะเปลี2ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื2อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

E. รายการท่องเที2ยวสามารถเปลี2ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 �. บริษัทฯไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์2เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื2นๆที2อยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ2ม เติมที2เกิดขึ� นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํรา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 \. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที2ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที2ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที2กรม

แรงงานทั�งจากไทย และต่างประเทศซึ2งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 r. หากไมส่ามารถไปเที2ยวในสถานที2ที2ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื2องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั�งสิ� น แต่ทั�งนี� ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที2ยวสถานที2อื2นๆมาให ้ โดยขอ

สงวนสิทธิJการจดัหานี� โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

s. ราคานี� คิดตามราคาตั Iวเครื2องบินในปัจจุบนั หากราคาตั Iวเครื2องบินปรบัสงูขึ� น บริษัทฯ สงวนสิทธิJที2จะปรบัราคาตั Iว

เครื2องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

$.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ r เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื2อ

ท่องเที2ยวเท่านั�น 

]. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที2ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื� อ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

^F. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น หากเกิดสิ2งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที2เกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเที2ยวเอง 

^^. เนื2องจากตั Iวเครื2องบินเป็นตั Iวราคาพิเศษ เมื2อออกตั Iวไปแลว้ในกรณีที2ท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั Iวเครื2องบินไมส่ามารถนํามาเลื2อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

^C. เมื2อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื2อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที2ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั�งหมด 

  13. ในกรณีที2ลกูคา้ตอ้งออกตั Iวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที2ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั�ง มิฉะนั�น

ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั�งสิ� น 

 
ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรื)องการยื)นวีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ที)

ทุกครั!ง 

 

 พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


