
 

 

รหัสทัวร AST1900383  
ทัวรไตหวัน TAIWAN TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน (IT) 
ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมูบานสายรุง 
ชมอุทยานหินลานปเหยหลิ่ว – ชมหมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 
ชมตึกไทเป 101( ไมรวมชมวิวช้ัน89) - ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วดัเหวินอู -ชม
หมูบานสีลูกกวาด– อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ 
เมนูขึ้นช่ือ : พระกระโดดกําแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไตหวัน 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก     สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม 
 
17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 2  

เคานเตอร 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

   20.00 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป  โดยสายการบิน  TIGER AIR  เที่ยวบินท่ี IT506  
    (ไมมอีาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเคร่ือง) 
00.40+1 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเถาหยวน  นําทานสูท่ีพัก 
พักท่ี โรงแรม CHONG YU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  

  
วันที่สอง     เถาหยวน – ผูหล่ี – ลองทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซมัจ๋ัง – วัดเหวินอู – 
แวะชิมชา – หมูบานสายรุง – ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต  
 
 เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ัน นําทานทานเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) ต้ังอยูทางตอนกลางของ
ไตหวัน และมีขนาดใหญที่สุดในไตหวัน และเปนเมืองเดียวที่ไมมีพ้ืนท่ีติดชายฝم�ง
ทะเล พ้ืนที่สวนใหญเปนแบบภูเขาสูง เมืองน้ีมั่งคัง่ดวยทรัพยากร และทัศนียภาพที่
สวยงาม หนานโถว เปนแหลงทองเท่ียว เขตตอนกลางของประเทศ พ่ือชม จดุ
เย่ียมชมสถานที่ ที่นาสนใจ คือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา โดยใชเวลาประมาณ 2 
.30 ช่ัวโมง – 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ ระหวางใหทานไดแวะจุดพักรถ เพื่อผอน
คลายอิริยาบถ  

เที่ยง รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน เมนู ปลาประธานาธิบดี  



 

 

 
จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงท่ีเปนท่ี
นิยมของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย 
ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชม
เกาะท่ีเล็กที่สุดในโลก พรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัด
พระถังซาจ๋ัง ท่ีต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ใหทานไดทดลงชิมไขตมใบ
ชาขึ้นช่ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานกราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินอู  เชน นักปราชญขงจื้อ 
นักปราชญแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหิน
ออน 2 ตัว ทีต้ั่งอยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญ ไตหวันโดยระหวางทาง

ทานจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 จากน้ันใหทานแวะชิมชาข้ึนช่ือ และชมวิธีชงชา จากน้ันนําทาน เดินทางสู  
หมูบานสายรุง หรือ เรนโบว วิลเลจ (Rainbow 
Village) เปนหมูบานเล็กๆแตมากเสนหของมหา
นครไถจง เดิมคือ มณฑลไถจง เปนมหานครหน่ึงของ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หมูบานสายรุง ถกูสรางขึ้น
ในชวงระหวางป 1940 – 1950 เพื่อใชเปนที่อยู
อาศัยช่ัวคราวสําหรบัทหาร แตจบลงดวยการเปนต้ังถิ่นฐานถาวรของทหาร
เหลาน้ัน ปจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเปนฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยวของ
มหานครไถจงไปแลวหมูบานแหงความสดใสใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพ 
เม่ือถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืน
ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อส่ิงของที่ถูกใจ
ทานท่ีชื่นชอบรองเทา ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่น่ีราคาถกูกวาเมืองไทย
แนนอนๆ   

ค่ํา เย็นอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
 

 
 
 
 



 

 

พักที่ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือเทียบเทา  
 
  

 
 
 

 
 

วันที่สาม      ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหล่ิว –ถนนเกาจิ่วเฟم�น- ตึกไทเป 
101 (ไมรวมข้ึนตกึช้ัน89) - ชอปปم�งซีเหมินติง  

 
 เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ัน นําทานเดินทางจากเมืองไทจง สูเมืองไทเป นําทานแวะเย่ียมชม ขนมพาย
สับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเปนขนมช่ือดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนท่ี
รูจักไปท่ัวโลก อิสระใหทุกทานไดลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนม
อีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชิม เชน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปน
ตน 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เหยหลิ่ว มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
เปนชายหาดที่มีช่ือเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ีมรีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิด
จากการกดักรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก



 

 

ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทา
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รงัผึ้งซ่ึงมช่ืีอเสียงท่ัวทั้งเกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก  
ใหทุกทานไดถายรูป ตามอัธยาศัย  จนไดเวลาอันสมควร  
 
 
 
 
 
 

 

นําทานสู ถนนเกาจ่ิวเฟم�น ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยก
วงสว้ี แหงราชวงศชอง จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุด
ทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยาย
ออกไป เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา จนกระท่ังมีการใชจิ่วเฟم�นเปนฉากในการ
ถายทําภาพยนตร " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อูเหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาท่ี
สวยงามในฉากภาพยนตรไดดึงดูดนกัทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาช่ืนชมความ
งดงามของที่น่ี นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไตหวัน ทําใหจ่ิ
วเฟم�นกลับมาคึกคักชีวติชีวาอีกคร้ัง ใหทานไดเพลิดเพลินใน การจับจายซื้อของกิน
ที่แปลกตา อีกทั้งยังมบัีวลอยเผือกท่ีโดงดังทีสุ่ดในไตหวัน เน่ืองจากมีรสชาติแบบ
ด้ังเดิมไมเหมือนที่ไหนทานสามารถซื้อกลับมาเปนของฝากไดนอกจากน้ียังมีสินคา
อีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลนิกับถนนคนเดินที่ยาวท่ีสุดในหมูบานจ่ิวเฟم�น
ใหทุกทานไดถายรูปตามอัธยาศัยจนไดเวลาอันสมควร   



 

 

จากน้ันนําทาน เดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมชมวิวช้ัน 89) ตึกทีม่ีความสูงถึง 
509 เมตร สัญลักษณของเมืองไทเปที่น่ียังมี
จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดวยภายในตัว
อาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน 
ทํา  หนาที่กันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผนดินไหว และมีลิฟตท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก 
ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาท ี
บริเวณท่ีต้ังของตกึน้ี ยงัเปนแหลงชอปปم�งแหงใหมท่ีเปนท่ีนิยมของชาวไทเปและ
ชาวตางชาติมีหางสรรพสินคาและชอปปم�งมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ีเปนแหลงช
อปปم�งที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของไตหวัน เลยจากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ตลาดซีเหมิ
นติง เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของ
เหลาวัยรุนไตหวัน มรีานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย อิสระทานชอป
ปم�งสินคาหลากหลายรวมท้ังสินคาแฟช่ันเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกําแพง 
พักที่ โรงแรม CU HOTEL TAIPEI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทาระดับ   



 

 

วันที่ส่ี      ศูนยเคร่ืองประดับและเคร่ืองสําอางค - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถา
หยวน – สนามบินดอนเมือง  
 
   เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 จากน้ันใหทานสูราน สินคาพ้ืนเมืองและศูนยเครื่องประดับ เลือกซื้อสินคาของที่

ระลึก สินคาเกษตรพ้ืนบาน จากทุกภูมิภาคิ ของไตหวัน กวา 20,000 ชนิด อาทิ
เชน ศูนยประการังไตหวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี 
หยิกหินตาแมว หินเป�ยโถว น้ําหอม แผนมารคหนา 
ผลิตภัณฑบํารุงผิว สรอยคอเวชสําอางค สินคาแบรน
เนม น้ําหอม เครื่องสําอางค ราคาถูก เส้ือผา แวนตา 
เปนใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย  นําทาน
เท่ียวชม  อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนําของ
ไตหวัน สรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู
เปนที่รักและศรัทธาของคนไตหวัน ครอบคลมุพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง
เมตร โดยรูปปم�นเหมือนทานเจียงไคเช็คท่ีสรางจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐาน
อยูช้ันบนดานในของอนุสรณ ตัวตึกสีขาว หลงัคาปูดวยกระเบ้ืองสีฟ�า ผนังทําดวย
หินออนทั้ง 4 ดาน มีสนามหญาสวนดอกไมสีแดงอยูดานหนา เปน 3 สีเดียวกับสี
ธงชาติไตหวัน เปนตัวแทนของทองฟ�า พระอาทิตยและเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เปน
สัญลักษณแหงอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู  อาหารจีน เส่ียวหลงเปา 
 

 
 

 
 
 

บายจนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยว 
 
 



 

 

15.45 น.  เดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบนิ TIGER AIR เท่ียวบนิที ่IT505 
                   (ไมมีอาหารและเครื่องดื่มบรกิารบนเครื่องบิน)  
18.45 น.  ถึงทาอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ. 

   ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ 
 
หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหน้ัน ทางไตหวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเปนวีซา
นักทองเที่ยวเทาน้ัน เพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน ..หากใช
พาสปอรตขาราชการตองดําเนินการยื่นวีซาตามปกติ 
 
อัตราคาบรกิาร 

 
กําหนดการเดินทาง 
(NOV 19 – MAR 20) 
 

ราคา
ผูใหญ 
ราคา
หองพักคู 
2-3 ทาน 

 ราคาเด็ก
อายุ 
 2 - 12ป 
(มีเตียง/ไมมี
เตียง)  

พักเด่ียว 
เพ่ิม / 
ทาน 

เด็กทารก
0 – 2 ป 

จํานวน 
ที่น่ัง  

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 
16-19 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 

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

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 



 

 

***กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซือ้ทัวร โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรอืตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซื้อต๋ัว
เครื่องบิน 

ภายในประเทศ นะคะ*** 
              
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ทานตองเดินทางไปกลับพรอมคณะ   (ไมสามารถระบุที่น่ังบน

เครื่องไดสายการบนิเปนผูกําหนด Random Seat) 
  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
  คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20  กก./ทาน (เร่ิมต้ังแตเดือนเมษา 
 เปนตนไป )  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 
คาโทรศัพททางไกล คา อินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 900 NTD/ทรปิ/ตอทาน สวนหัวหนาทัวร
ไทยแลวแตความพึงพอใจ 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เง่ือนไขการใหบริการ 
 1. ในการจองคร้ังแรก มดัจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนทีเ่หลือชําระกอน

เดินทาง 20 วัน ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )   
เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึง่
เม่ือจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีท่ี
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมกีารยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง 



 

 

 ผูจองจะไมสามารถทําเร่ืองขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทัง้หมดหรือบางสวนได เวนแต 
1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋ว

เคร่ืองบิน บรษัิทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ถายังไมมีการยืน่วซีา หรือมีการเสีย
คาใชจายอ่ืนใด 
1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋ว
เคร่ืองบิน แตมีการย่ืนวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่
จายไปลวงหนาตามจรงิเทาน้ัน 
1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหม
มาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรบัผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือต๋ัว 2,000 
บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีนํ้ามันเชือ้เพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะ
เทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน 
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
4. การยกเลิก 
4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป ยดึเงินในสวนมัดจํา 
4.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 30 วัน เกบ็คาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
4.3 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เกบ็คาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่
มีการการันตคีามดัจําที่พัก  โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจาย
ในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 



 

 

3. รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมือง
จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตท้ังน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบรษิัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดกต็าม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืน
เงินได  
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ 
กอนทุกครั้ง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
14. 1. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญา
ใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน   



 

 

ขอควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วีซาเขา    ประเทศ
ไตหวัน กบัเจาหนาที่ทุกครัง้ 
 


