
 

 

รหัสทัวร AST1901954 
ทัวรไตหวัน สมายด สุขใจ ปใหม 4 วัน 3 คืน (TG) 
ไทเป - สวนดอกไม ZHONGZHE – ลองเรือทะเลสาบ - อาบน้ําแร 2คืน  
ถายรูปหมูบานสีลูกกวาดหรือหมูบานสายรุง ,ชมสวนดอกไม, 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ขอพรรับมงคลปใหม ณ วัดเหวินอู  
พิเศษสุดกับเมนู BUFFET อาหารทะเล,อาหารญ่ีปุ�น,เทปนยากิ,สลัดบาร เคร่ืองด่ืม  
ไอศครีม Haagen-Dazs  
พักโรงแรมน้ําแร 2 คืน  / โรงแรมยานตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต 1 คืน  
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง - สวน
ดอกไม Zhongzhe ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต  

05.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 
4   ประตู 4 เคาทเตอร H-J สายการบินไทยแอรเวย  (TG)  โดยมเีจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ (มีบริการ
อาหารรอนบนเครื่อง) 

07.25 น. ออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 
TG634  

11.55 น. ถึงทาอากาศยานเมือง เถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว ไดเวลาอันสมควร นําคณะรับสัมภาระ พรอมไกด ทองถ่ินใหการ
ตอนรับคณะ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองไทจง 

 บาย บริการอาหารวาง BURGERKING + ชานมข้ึนช่ือ 
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไทจง เมืองท่ีใหญเปนอันดับ3 ของไตหวัน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ฟารมดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ที่เต็มไป
ดวยดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 สายพันธุ ซึ่งดอกไมภายในสวนก็จะ
เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล ไมวาจะเปนทิวลิป ลาเวนเดอร ลิลล่ี กุหลาบ ฯลฯ 
นอกจากน้ันก็ยังมีการจัดซุมดอกไมเพ่ือใหเปนจุดถายรูปในรูปแบบและสีสันท่ี
ตางกันออกไปดวย ทําใหนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนท่ีน่ี นอกจากจะไดเพลิดเพลินไป
กับความสดใสของดอกไมแลว และที่น่ียังเปนฟารมดอกไมเดียวที่ประสบ

ความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไตหวัน  ซ่ึงฟารมดอกไมจงเซอจะมี



 

 

ดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับหมุนเวียนกันใหไดชมกันตลอดทั้งป ** ดอกไมท่ีผลิ
บาน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละปดวย ซ่ึงระยะเวลาขางตนอาจมีการ
เปล่ียนแปลง** 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�หนานาชนิดกวา 50 ชนิดแบบไมอ้ัน  
อาทิ seafood, teppanyaki, Japanese cuisine, casseroles, salads, 
drinks and desserts แบบไมอ้ัน  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืน ฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดน้ีมี ทั้งอาหารทองถ่ิน
และอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทําใหดึงดูดทั้งนักทองเท่ียวและคน
ทองถ่ินไดมากมาย มีอะไรนาสนใจสําหรับคนทุกเพศทุกวัยดวยความท่ีฝงเจ่ียไนท
มารเก็ตต้ังอยูใกลกับมหาวิทยาลัยฝงเจ่ีย จึงมีสินคาเก่ียวกับแฟช่ันและวัยรุน 
นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไมแพงมากดวย สินคาข้ึนช่ือไดแก รองเทากีฬา 
ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เปนตน 
 

 
 
  

 
 



 

 

พักที่ โรงแรม BEACON HOTEL FONGJIA ยานตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต  หรือ
ระดับ เทียบเทา  

 
 
 
 
 

 
 

วันที่สอง  เมืองไทจง –หมูบานสายรุง - หนานโถว -ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเห
วินอู – นอนแถวบริเวณทะเลสาบ  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางสู  หมูบานสายรุง หรือ เรนโบว วิลเลจ (Rainbow Village) 
เปนหมูบานเล็กๆแตมากเสนหของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไทจง เปนมหา
นครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หมูบานสายรุง ถูกสรางข้ึนในชวงระหวางป 
1940 – 1950 เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยช่ัวคราวสําหรับทหาร แตจบลงดวยการเปน
ต้ังถ่ินฐานถาวรของทหารเหลาน้ัน 

 เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  



 

 

จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงท่ีเปนท่ี
นิยมของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย 
ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชม
เกาะท่ีเล็กที่สุดในโลก พรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของ พระถังซัมจ๋ัง ณ วัด
พระถังซัมจ๋ัง ที่ต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา  
จากน้ันนําทานเดินทางกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ี วัดเหวินอู  เชน นักปราชญขงจื้อ 
นักปราชญแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย รวมถึงสิงโตหิน
ออน 2 ตัว ท่ีต้ังอยูหนาวัด ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน โดยระหวางทาง
ทานจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 

ใหทานไดแวะชิมชา สินคา โอทอป ข้ึนช่ือของไตหวัน เพ่ือเลือกซ้ือเปนของฝากคน
ทางบาน อาทิเชน ชาเขียวผง ชาอูหลง เปนตน ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทาง
สูเมืองไทเป   

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน สเต็ค + สลัดบาร   
พักที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL แชน้ําแรหองพักสวนตัว หรือ

เทียบเทาใหทานไดเพลิดเพลินกับการแชน้ําแรในหองพักสวนตัว คลายความเม่ือย
เหน่ือยลา ผอนคลายความเครียด และมีประโยชนตอสุขภาพ น้ําแรจากบอน้ําพุ
รอนมีกํามะถันท่ีสามารถ ชวยรักษาโรคเก่ียวกับขอตอและผิวหนังไดหลายโรค 



 

 

วันที่สาม ไทเป – รานขนมพายสัปปะรด – เหยหล่ิว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น –ปลอยโคมผิง
ซี - ชอปปم�งซีเหมินติง   
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ัน ใหทุกทานแวะเย่ียมชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเปนขนมช่ือดัง
ของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทั่วโลก อิสระใหทุกทานไดลองทาน
ขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ เลือกชิม เชน 
ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก ขนมตางๆนานาชนิด ใหทุกทานไดลองชิม เลือก
ซ้ือกอนเดินทางกลับ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานเหยหล่ิว มีลักษณะเปน
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดที่มีช่ือเสียง
เต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิด
จากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคล่ือน
ตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทราย
รูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา 
รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซ่ึงมีช่ือเสียงทั่วท้ังเกาะ
ไตหวัน และ ท่ัวโลก 

   เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู กุงน่ึงซีอ๊ิว 
+ เป�าฮื้อ   

 จากน้ันเดินทางสู ถนนเกาจ่ิวเฟم�น ซึ่งเปนแหลงเหมือง
ทองที่มีช่ือเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสว้ี จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุด
ทองที่น่ี การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย 
ผูคนพากันอพยพยายออกไป เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมีการใชจ่ิว
เฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อูเหยียนเตอะซันซิว " 
ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมาก
เดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินเกาแกท่ีมีช่ือเสียง
ที่สุดในไตหวัน ทําใหจ่ิวเฟم�นกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง นอกจากน้ียังมีสินคา
อีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจ่ิวเฟم�น  
ใหทุกทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  



 

 

 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองผิงซี หรือที่รูกันในช่ือเสนทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมี
ช่ือเสียงโดงดัง เน่ืองจากสถานที่แหงน้ีเปนหน่ึงในฉากที่ปรากฏในภาพยนตรเร่ืองน้ี 
จึงทําใหที่น่ีไดช่ือวาเปนหน่ึงในเสนทางรถไฟสายโรแมนติกของไตหวันเลยทีเดียว 
และอีกหน่ึงสถานที่ที่อยูในเสนทางรถไฟผิงซี คือ หมูบานโบราณฉือเฟم�น เปน
หมูบานเล็กๆ ต้ังอยูในพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี เปนหมูบานท่ีมีทางรถไฟพาดผานกลาง
หมูบาน ถือวาเปนหมูบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งที่แหงน้ียังขึ้นช่ือในเร่ือง
ของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง จากน้ันพาทุกทาน ปลอยโคมขงหมิง 
(แจกโคมขงหมิงใหทุกทาน โดยจะแบงเปน 4 คน ตอ 1 โคม) นอกจากน้ีทุกทานยัง
สามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับรานอาหารทองถ่ิน หรือขนมช่ือดังไอศครีม
ถ่ัวตัด และรานขายของท่ีระลึกมากมาย 

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน พระกระโดดกําแพง  
จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร
ในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาขายของ
ฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย อิสระทานชอปปم�งสินคาหลากหลายรวมทั้ง
สินคาแฟช่ันเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย 



 

 

พักที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL แชน้ําแรหองพักสวนตัว หรือ
เทียบเทาใหทานไดเพลิดเพลินกับการแชน้ําแรในหองพักสวนตัว คลายความเม่ือย
เหน่ือยลา ผอนคลายความเครียด และมีประโยชนตอสุขภาพ น้ําแรจากบอน้ําพุ
รอนมีกํามะถันท่ีสามารถ ชวยรักษาโรคเก่ียวกับขอตอและผิวหนังไดหลายโรค 

  
วันที่ส่ี  ไทเป – ศูนยเคร่ืองประดับ GERMANIUM-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 
101 (ไมรวมชมวิวช้ัน 89)- GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ันนําทานเย่ียมชม ศูนยเคร่ืองประดับ GERMANIUM เปนสรอยมีพลังพิเศษ
ชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในรางกายให

สมดุล รางกายเปนปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ชวยใหรางกายสดช่ืน ลดอาการ
ปวดเม่ือยและนอกจากนันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจากทั่วโลกใหทานได
เลือกชม นอกจากน้ียังมีสินคาชนิดอ่ืนใหทานไดเลือกชม นําทานเที่ยวชม  อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนําของไตหวัน สรางข้ึนเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเปนท่ีรักและศรัทธาของคนไตหวัน ซ่ึงใชเวลาใน
การสรางถึง 3 ป โดยสรางเสร็จในป พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
205,000 ตารางเมตร โดยรูปปم�นเหมือนทานเจียงไคเช็คที่สรางจากโลหะสัมฤทธิ์   



 

 

จะประดิษฐานอยูช้ันบนดานในของอนุสรณสถาน สําหรับรูปแบบการกอสราง
เปนไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดวยกระเบ้ืองสีฟ�า ผนังทําดวยหิน
ออนทั้ง 4 ดาน มีสนามหญาสวนดอกไมสีแดงอยูดานหนา เปน 3 สีเดียวกับสีธง
ชาติไตหวัน เปนตัวแทนของทองฟ�า พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป   เปน
สัญลักษณแหงอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

 เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปาข้ึนช่ือ  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมชมวิวช้ัน 89) 
ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณของ เมืองไทเป ที่น่ี
ยังมีจุดชมวิวที่สูงท่ีสุดในไทเปอีกดวย ภายในตัวอาคารมี
ลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทํา  หนาท่ีกันการ
ส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว และมีลิฟตที่ว่ิงเร็วท่ีสุดใน
โลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาที บริเวณ
ท่ีต้ังของตึกน้ี ยังเปนแหลงชอปปم�งแหงใหมที่เปนที่นิยมของ
ชาวไทเปและชาวตางชาติมีหางสรรพสินคาและชอปปم�งมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณ
น้ีเปนแหลงชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของไตหวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุย ของ
ฮองกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ จากน้ันนํา
ทานชอปปم�งที่  Gloria Outlet (กลอเรียเอาท
เล็ตส) หางเอาทเล็ตแหงน้ีมีทั้งหมด 4 เฟสซ่ึง
ขณะน้ีเปดเฉพาะเฟสแรกประกอบดวยรานขาย
สินคาแบรนดดังรวม 102 ย่ีหอ ซึ่งลดราคาถูกกวา
ราคาปกติตามทองตลาด ในจํานวนน้ีมีสินคาแบ
รนดเนมท่ีเพ่ิงเปดชอปสาขาในไตหวันเปนคร้ังแรก 24 แบรนด คาดวารานคาจะ
เปดครบทั้ง 4 เฟส ภายในชวงปลายปพ.ศ. 2561 นอกจากน้ี ยังมีราน “นิชิกิรา
เม็ง” (Nishiki Ramen) ซ่ึงเปนรานราเม็งที่โดงดังตองจนตองตอแถวรอยาวที่สุด
ในญ่ีปุ�น ทั้ง 7 สาขาในญ่ีปุ�นตองตอแถวรอ 1-2 ช่ัวโมง มาเปดสาขาแรกใน
ไตหวันท่ีหางแหงน้ีอีกดวย เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวน  

    20.05 น. เหินฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ 
TG 635 



 

 

    22.50 น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ.
ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ    

 
อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 
TG634 BKK-TPE 
07.25-11.55 
TG635 TPE-BKK 
20.10-23.05 

ผูใหญ 
หองละ  
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุต่ํา
กวา12 ป ) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุ
ต่ํากวา12
ป) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

จํานวน
ที่น่ัง  

28 - 31 DEC 2020 29,900.- 29,900.- 28,900.- 4,500.- 25+1 
**** ราคาเด็กทารก INFANT คิดเฉพาะคาต๋ัว 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความ
เหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผูรวมคณะไมถึง  20  
ทาน ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไม เที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ 
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ี

ระบุไวในรายการ 
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของ

แตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คา

รักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกัน
ชีวิต คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตาง 

 



 

 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
 คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เคร่ืองด่ืม คาอาหาร คาโทรศัพท คา

ซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
 คา VAT 7 %   หักภาษี ณ ท่ีจาย 3 %  
 ทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 NTD ตอคนลูกคา 1 ทาน สําหรับ 4  วันเดินทาง ใน

สวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 

20 วัน ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )   
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บคาต๋ัวเต็มจํานวน (เฉพาะต๋ัว 
CHARTER เท่ียวบินเหมาลํา)  ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือ
จองแลจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว  
หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจองจะไมสามารถทําเร่ืองขอคืนคาต๋ัวหรือขอคืนคาทัวร
ทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต 
1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัว

เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสีย
คาใชจายอ่ืนใด 

1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัว
เคร่ืองบิน แตมีการย่ืนวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะ
เทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน 

1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมา
แทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว 2,000 
บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ 
เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน 



 

 

1.4 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

1.5  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป ยึดเงินในสวนมัดจํา 
ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มี
การการันตีคามัดจําที่พัก  โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และ
ไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
น้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางข้ันต่ําผูใหญ 20 ทานข้ึนไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมที่เกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 
 5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมือง



 

 

จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เมื่อออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือ
คืนเงินได  
12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

  13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
ขอควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซาเขา  ประเทศ

ไตหวัน กับเจาหนาที่ทุกคร้ัง 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั�นบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ดา่นตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 

 


