
 

 

รหัสทัวร 1900383 
ทัวรไตหวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมูบานสายรุง 4 วัน 3 คืน (IT) 
ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เที่ยวชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
กราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ วัดเหวินอู 
ชมหมูบานสีลูกกวาด 
แวะชิมชาขึ้นช่ือ และชมวิธีชงชา 
 
 

 
 

  
 
 
 
 



 

 

 
 
17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 2  

เคานเตอร 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

   20.00 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป  โดยสายการบิน  TIGER AIR  เท่ียวบินที่ IT506  
    (ไมมอีาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 
00.40+1 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเถาหยวน  นําทานสูที่พัก 
พักที ่ โรงแรม CHONG YU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  
  

 
 
 
 เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ัน นําทานทานเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยูทางตอนกลางของ
ไตหวัน และมีขนาดใหญที่สุดในไตหวัน และเปนเมืองเดียวที่ไมมีพื้นที่ติดชายฝم�งทะเล 
พื้นที่สวนใหญเปนแบบภูเขาสูง เมืองน้ีมั่งคั่งดวยทรัพยากร และทัศนียภาพที่สวยงาม 
หนานโถว เปนแหลงทองเที่ยว เขตตอนกลางของประเทศ พื่อชม จุดเยี่ยมชมสถานที่ ที่
นาสนใจ คือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา โดยใชเวลาประมาณ 2 .30 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมง
โดยประมาณ ระหวางใหทานไดแวะจุดพักรถ เพ่ือผอนคลายอิริยาบถ  

เท่ียง รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน เมนู ปลาประธานาธิบดี 
จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เปนที่นิยม
ของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหง
น้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดใน
โลก พรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซาจั๋ง ที่ตั้งอยู
บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ใหทานไดทดลงชิมไขตมใบชาขึ้นช่ือ 
จากน้ัน นําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู  เชน นักปราชญขงจื้อ นักปราชญ
แหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้ง
อยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญ ไตหวันโดยระหวางทางทานจะสามารถชื่นชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 

วันแรก     สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม 

วนัที่สอง     เถาหยวน – ผูหลี ่– ลองทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –  
วัดเหวินอู – แวะชิมชา – หมูบานสายรุง – ตลาดฝงเจี่ยไนทมารเก็ต  



 

 

 จากน้ันใหทานแวะชิมชาขึ้นชื่อ และชมวิธีชงชา จากน้ันนําทาน เดินทางสู  หมูบาน
สายรุง หรือ เรนโบว วิลเลจ (Rainbow Village) เปนหมูบานเล็กๆแตมากเสนหของ
มหานครไถจง เดิมคือ มณฑลไถจง เปนมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
หมูบานสายรุง ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1940 – 1950 เพื่อใชเปนที่อยูอาศัย
ชั่วคราวสําหรับทหาร แตจบลงดวยการเปนตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหลาน้ัน ปจจุบัน
หมูบานแหงน้ีไดกลายเปนฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยวของมหานครไถจงไปแลว
หมูบานแหงความสดใสใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพ เมื่อถึงเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางสู ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให
ทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจทานที่ชื่นชอบรองเทา ONITSUKA 
TIGER พลาดไมไดที่น่ีราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอนๆ   

คํ่า เย็นอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
พักที ่ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือเทียบเทา  
 
 
 

 เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางจากเมืองไทจง สูเมืองไทเป นําทานแวะเยี่ยมชม ขนมพาย
สับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเปนขนมช่ือดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจักไป
ทั่วโลก อิสระใหทุกทานไดลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายให
ทานไดเลือกซื้อ เลือกชิม เชน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปนตน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เหยหลิ่ว มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เปน
ชายหาดที่มีช่ือเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัด
กรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหิน
ชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด 
เตาหู รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน และ ทั่วโลก  ใหทุกทานไดถายรูป ตาม
อัธยาศัย  จนไดเวลาอันสมควร  
นําทานสู ถนนเกาจิ่วเฟم�น ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสวี ้
แหงราชวงศชอง จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุดทองและแร
ธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไป เหลือทิ้ง
ไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมีการใชจิว่เฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร " เปย
ฉิงเฉิงชื่อ " และ " อูเหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตรได

วันที่สาม  ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเกาจิ่วเฟم�น- ตึก
ไทเป 101 (ไมรวมขึ้นตึกช้ัน89) - ชอปปم�งซีเหมินติง  



 

 

ดึงดดูนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียังมีถนน
คนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไตหวัน ทําใหจิ่วเฟم�นกลับมาคึกคกัชีวติชีวาอีกครั้ง ให
ทานไดเพลิดเพลินใน การจับจายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โดงดัง
ที่สุดในไตหวัน เน่ืองจากมีรสชาติแบบดัง้เดิมไมเหมือนท่ีไหนทานสามารถซื้อกลับมาเปน
ของฝากไดนอกจากนี้ยังมีสินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่
ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟم�นใหทุกทานไดถายรูปตามอัธยาศัยจนไดเวลาอันสมควร   
จากน้ันนําทาน เดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 
เมตร สัญลักษณของเมืองไทเปที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวยภายในตัว
อาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทํา  หนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด
แผนดินไหว และมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ
นาที บริเวณที่ตั้งของตึกน้ี ยังเปนแหลงชอปปم�งแหงใหมที่เปนที่นิยมของชาวไทเปและ
ชาวตางชาติมีหางสรรพสินคาและชอปปم�งมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ีเปนแหลงชอปปم�ง
ที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของไตหวัน เลยจากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง 
เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุน
ไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย อิสระทานชอปปم�งสินคา
หลากหลายรวมทั้งสินคาแฟช่ันเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกําแพง 
พักที ่ โรงแรม CU HOTEL TAIPEI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทาระดับ   

  
 

 
 
   เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 จากน้ันใหทานสูราน สินคาพื้นเมืองและศูนยเครื่องประดับ เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก 

สินคาเกษตรพื้นบาน จากทุกภูมิภาคิ ของไตหวัน กวา 20,000 ชนิด อาทิเชน ศูนย
ประการังไตหวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป�ยโถว น้ําหอม แผนมารค
หนา ผลิตภัณฑบํารุงผิว สรอยคอเวชสําอางค สินคาแบรนเนม น้ําหอม เครื่องสําอางค 
ราคาถูก เสื้อผา แวนตา เปนใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย  นําทานเที่ยวชม  
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนําของไตหวัน สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเปนที่รักและศรัทธาของคนไตหวัน ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปم�นเหมือนทานเจียงไคเช็คที่สรางจากโลหะ
สัมฤทธิ์   จะประดิษฐานอยูชั้นบนดานในของอนุสรณ ตัวตึกสีขาว หลังคาปูดวย

วันที่ส่ี    ศูนยเครื่องประดับและเครื่องสําอางค - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค –  
    สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง  



 

 

กระเบ้ืองสีฟ�า ผนังทําดวยหินออนทั้ง 4 ดาน มีสนามหญาสวนดอกไมสีแดงอยูดานหนา 
เปน 3 สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน เปนตัวแทนของทองฟ�า พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่
สูญเสียไป   เปนสัญลักษณแหงอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู  อาหารจีน เส่ียวหลงเปา 
บายจนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

15.45 น.  เดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน TIGER AIR เท่ียวบินที ่IT505 
                   (ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน)  
18.45 น.  ถึงทาอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ. 

   ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ 
  

หมายเหตุ...กรณีที่ไตหวันยกเวนคาวีซาใหน้ัน ทางไตหวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเปนวีซา
นักทองเท่ียวเทาน้ัน เพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน ..

หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการยืน่วีซาตามปกติ 
อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 
(FEB-OCT 19) 

 

ราคาผูใหญ 
ราคาหองพัก

คู 
2-3 ทาน 

 ราคาเด็กอายุ 
 2 - 12ป 

(มีเตียง/ไมมี
เตียง)  

พักเด่ียว 
เพิ่ม / ทาน 

เด็กทารก0 
– 2 ป 

จํานวน 
ที่น่ัง  

14 – 17 FEB 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
21 – 24 FEB 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
9 - 12 MAR 2019 16,888.- 16,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
16 – 19 MAR 2019 16,888.- 16,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
23 – 26 MAR 2019  16,888.- 16,888.- 4,000.- 2,500 31+1 
06 - 09 APR 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
13 – 16 APR 2019 22,888.- 22,888.- 4,000.- 2,500 27+1 
20 – 23 APR 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
04 – 07 MAY 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
18 – 21 MAY 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
25 – 28 MAY 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
08 – 11 JUN 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
22 – 25 JUN 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
13 – 16 JUL 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 25+1 



 

 

27 – 30 JUL 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
10 – 13 AUG 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
24 – 27 AUG 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
14 – 17 SEP 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
28 SEP – 01 OCT 2019 14,888.- 14,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
05 – 08 OCT 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
10 – 13 OCT 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
12 – 15 OCT 2019 17,888.- 17,888.- 4,000.- 2,500 26+1 
19 – 22 OCT 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 25+1 
26 – 29 OCT 2019 15,888.- 15,888.- 4,000.- 2,500 26+1 

*** ราคาน้ียังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 900 NTD /ทริป/ตอทาน*** สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสนิใจซื้อทัวร โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบิน 

ภายในประเทศ นะคะ*** 
              
อัตราคาบริการน้ีรวม 
  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 15 กก./ทาน  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คา อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 900 NTD/ทริป/ตอทาน สวน
หัวหนาทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ 
-คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
 1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 

20 วัน ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )   
เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อ
จองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง 
 ผูจองจะไมสามารถทําเร่ืองขอคืนคาต๋ัวหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต 

1.1ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน 
บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด 
1.2ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมี
การยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตาม
จริงเทาน้ัน 
1.3ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดใน
วันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + 
สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนา
ตามจริงเชน คาวีซา เปนตน 
2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
3.  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
4. การยกเลิก 
4.1ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในสวนมัดจํา 



 

 

4.2ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
4.3ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการ
การันตีคามัดจําท่ีพัก  โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืน
เงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู เดินทางขั้นตํ่าผู ใหญ  30 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบรษิัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 



 

 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทาง
พรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดกต็าม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
14. 1. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ 
แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน   

 
ขอควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขา    ประเทศไตหวัน 

กับเจาหนาท่ีทุกครั้ง 
 


