รหัสทัวร AST2000410
ทัวรไตหวัน สมายด อุนใจ สงกรานต 5 วัน 4 คืน (TG)
ไทเป-อุทยานอารีซัน-อุทยานเหยหลิว่ -อาบนํา้ แร
นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน , ชมปาสนพันป
เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติ - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
สักการะวัดเหวินอู ขอพรเทพเจากวนอู , เที่ยวชมหมูบานโบราณจิ่วเฟﻤน
อุทยานหินลานปเหยหลิ่ว
**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน // โรงแรมนํ้าแร 1 คืน
**** อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟต นานาชนิด // บุฟเฟต ชาบู ชาบู สไตลไตหวัน // เสี่ยวหลงเปา ราน
มิชลินสตาร ติง่ ไทฟง //กุงมังกรนึ่งซีอิ๊ว +เปาฮื้อ

วันแรก

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมูบ
 านสายรุง –

เมืองเจียอี้ –ตลาดกลางคืนเจียอี้ไนทมารเก็ต

04.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออกชั้น 4

่ อย
ROW ประตู 9.เคาทเตอร S สายการบินไทยแอรเวย (TG) โดยมีเจาหนาทีค
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ (มีบริการ

อาหารรอนบนเครื่อง)

07.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่
TG 634

11.50 น. ถึงทาอากาศยานเมือง เถาหยวน หลังผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว ไดเวลาอันสมควร นําคณะรับสัมภาระ พรอมไกดทองถิ่นใหการตอนรับ

บาย

คณะ จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเจียอี้

บริการอาหารวาง + เ

จากนั้นเดินทางสู เมืองไทจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวัน เดินทางสู หมูบา น

สายรุง หรือ เรนโบว วิลเลจ (Rainbow Village) เปน
หมูบา นเล็กๆแตมากเสนหของมหานครไถจง เดิมคือ

มณฑลไถจง เปนมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
หมูบา นสายรุง ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1940 –

1950 เพื่อใชเปนที่อยูอ
 าศัยชัว่ คราวสําหรับทหาร แตจบ
ลงดวยการเปนตัง้ ถิน
่ ฐานถาวรของทหารเหลานั้น

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ เปนเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจาก

เทศมณฑลเจียอี้ มีลก
ั ษณะเปนพื้นที่ราบ ตัง้ อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน
เย็น

และยังเปนที่ตงั้ ของอุทยานอารีซันอีกดวย

รับประทานอาหารเย็น เมนู สเต็ค หมู เนื้อ ไก ปลา + สลัดบารไมอั้น และ
เครื่องดื่ม นานาชนิด

หลังรับประทานอาหาร นําทานชอปปง ﻤตลาดกลางคืน wenhua road night

market เปนตลาดกลางคืนทีน
่ ี่ไมใหญมาก แต มีขายอาหาร เสื้อผา รองเทา ของ

จุกจิก อาหารมีประปราย ไดลองลูกชิ้นปลาหมึก หอยอบชีส และไกปﻤง อรอยทัง้ สาม

อยาง ทีต
่ ิดใจมากก็ไกคะ เคาเอาเนื้อไกมาหอดวยหนังแลวเอาไปปง ﻤใหสก
ุ หนังกรอบ
พักที่

นิดๆ ใหทา นไดทดลองอาหารพื้นเมือง ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูทพ
ี่ ัก

โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจียอี้ หรือ ระดับ 4 ดาวเทียบเทา

วันทีส
่ อง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ปาสนพันป -วัดเหวินอู- เมืองไท
จง-ตลาดกลางคืนฝงเจี่ยไนทมารเก็ต
เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานจาก เมืองเจี้ยอี้ เพื่อขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอีเ้ ปนเมืองเล็กๆที่
แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเปนพืน
้ ที่ราบ ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน ถูกลอมรอบดวยภูเขาดานหนึ่งและอีกดานติดกับทะเล

มณฑลเจียอี้เปนเพียงมณฑลเดียวในไตหวันทีม
่ ีถงึ สามอุทยานแหงชาติ (National

scenic area) ไดแก Alishan National Scenic Area, Southwest Coast

National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่
ดังกลาวลวนมีทัศนียภาพที่โดดเดนและสวยงามแตกตางกันไป

เทีย
่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พื้นเมืองบนอุทยาน

นําคณะทาน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมอุทยาน
ซึ่งเปนสถานที่ทอ
 งเที่ยวทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงที่สด
ุ ของเกาะไตหวัน
ตั้งแตสมัยที่ญป
ี่ ุนยังปกครองอยูมท
ี ั้งนักเขียนและศิลปน
มากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่นี่

เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ทั้งปาไม เทือกเขา ลําเนา

ไพร สมบูรณจนหาที่อื่นเปรียบไมไดจงึ ไมนาแปลกใจเลยที่

ครัง้ หนึง่ ในชีวิตตองมาเยือนเดินชมปาสน 2,00ป ทิวสนตัง้
เรียงตระหงาน พริ้วตามลมอยางเปนธรรมชาติที่สวยงาม

หมอกจางๆ เหมาะแกการเก็บภาพ ไวในความทรงจําอยาง
หาที่เปรียบไมได เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซน
ั อุทยาน

แหงชาติอารีซันในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเปนอุทยานที่มีชอ
ื่ เสียงที่สด
ุ ของไตหวัน ที่มค
ี วาม
สวยงามอยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,700 เมตร เปนอุทยานฯทีม
่ ีความสวยงามมาก

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ตนไมใหญทม
ี่ ีอายุ 3,000 ป ฯลฯ ภายใน

อุทยาน สวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุม
 ค
ี วามสวยงามที่แตกตางกันไป ซึ่ง
ตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป สมควรแกเวลานําทานเดินทางลง จากยอดเขา

อุทยานแหงชาติอารีซน
ั ซาน สมควรแกเวลานําทานเดินทางลง จากยอดเขาอุทยาน

แหงชาติอาหลี่ซาน ระหวางทางใหทานแวะชมสินคา OTOP ชาอูห
 ลงขึ้นชื่อของ
อารีซัน เพื่อซื้อเปนของฝากคนทางบาน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทาง สู
จังหวัดเจียอี้ เพื่อเดินทางตอไปยัง เมืองไทจง

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดฝงเจี่ยไนทมารเก็ต เปนทัง้ ตลาด ขายอาหารทองถิ่น

และอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทําใหดึงดูดทัง้ นักทองเที่ยวและคนทองถิ่น
ไดมากมาย มีอะไรนาสนใจสําหรับคนทุกเพศทุกวัยดวยความที่ฟง เจี่ยไนทมารเก็ต
ตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยฟงเจี่ย จึงมีสินคาเกีย
่ วกับแฟชั่นและวัยรุน นักเรียน

นักศึกษาขายในราคาไมแพงมากดวย สินคาขึน
้ ชื่อไดแก รองเทากีฬา ONITSUKA
คํ่า

TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เปนตน

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟหนานาชนิดกวา 50 ชนิดแบบไมอน
ั้

อาทิ seafood, teppanyaki, Japanese cuisine, casseroles, salads,
drinks and desserts แบบไมอั้น

พักที่

โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา

วันทีส
่ าม ไทจง -หนานโถว -ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู – เมืองไทเป-ชิม
ขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไมรวมขึ้นตึก)
เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู ทะเลสาบสุริยน
ั จันทรา เปนสถานทีท
่ องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เปนที่นิยม

ของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงนี้จะมีจด
ุ สําคัญทีท
่ องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหง

นี้มค
ี วามยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สด
ุ ใน
โลก พรอมกับใหทา นนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซาจัง๋ ทีต
่ งั้ อยู

เที่ยง

บาย

บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี

จากนั้นนําทานเดินทางกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู เชน นักปราชญขงจือ
้

นักปราชญแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหินออน
2 ตัว ทีต
่ งั้ อยูหนาวัด ซึง่ มีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญ ไตหวันโดยระหวางทางทานจะ
สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

จากนั้นนําทานเดินทางไปยังไทเป ประมาณ เดินทางตอไปยัง เมืองไทเป ใหทก
ุ ทาน

แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึง่ พายสับปะรดเปนขนมชื่อดังของไตหวัน มีรสชาติ
กลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทัว่ โลก อิสระใหทก
ุ ทานไดลองทานขนมพายสับปะรด
นอกจากนี้ยงั มีขนมอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชิม

เชน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก ขนมตางๆนานชนิด ให
ทุกทานไดลองชิม เลือกซือ
้ กอนเดินทางกลับ

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมขึ้นลิฟทชม

ี วามสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณของ
วิวชัน
้ 89) ตึกที่มค

เมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจด
ุ ชมวิวที่สงู ที่สด
ุ ในไทเปอีกดวย ภายใน

ตัวอาคารมีลก
ู ตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทํา หนาที่กัน
การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว และมีลฟ
ิ ตทวี่ งิ่ เร็วที่สุด

ในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาที บริเวณทีต
่ งั้ ของตึกนี้ ยังเปน
แหลงชอปปง ﻤแหงใหมที่เปนที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมีหา งสรรพสินคา

และชอปปﻤงมอลลอยูถงึ สิบแหงบริเวณนี้เปนแหลงชอปปง ﻤทีม
่ ีชื่อเสียงแหงหนึง่ ของ

ไตหวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุย ของฮองกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ ใหทานชอปปงﻤ
ตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น เมนู เสี่ยวหลงเปา รานดัง ติ่งไทฟง มิชลินสตาร 1 ดาว

พักที่

โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันทีส
่ ี่

ไทจง-ไทเป– อุทยานเหยหลิ่ว–หมูบ
 านโบราณจิ่วเฟﻤน–GERMANIUM-วัดหลง

เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซาน- ชอปปง ﻤซีเหมินติง

จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว มีลก
ั ษณะเปน
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดทีม
่ ีชื่อเสียง

เต็มไปดวยโขดหินทีม
่ ีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่ เกิด

จากการกัดกรอนของนํ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปราง

ตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน
ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซึง่ มีชื่อเสียงทัว่ ทัง้ เกาะไตหวัน และ
เที่ยง

+ เปาฮื้อ

ทั่วโลก

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู กุง นึ่งซีอิ๊ว

จากนั้นเดินทางสู ถนนเกาจิว่ เฟﻤน ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองทีม
่ ีชื่อเสียงตัง้ แตสมัย

กษัตริยก
 วงสวี้ จึงมีนก
ั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร

ธาตุตา งๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไป เหลือทิ้ง
ไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟﻤนเปนฉากในการถายทําภาพยนตร "
เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อูเหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก

ภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่

นอกจากนี้ยงั มีถนนคนเดินเกาแกทม
ี่ ีชื่อเสียงทีส
่ ุดในไตหวัน ทําใหจิ่วเฟﻤนกลับมาคึกคัก
ชีวต
ิ ชีวาอีกครัง้ นอกจากนี้ยงั มีสินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคน

เดินที่ยาวที่สด
ุ ในหมูบา นจิ่วเฟﻤน ใหทก
ุ ทานไดถา ยรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานชม ศูนยเครื่องประดับ GERMANIUM เปนสรอยมีพลังพิเศษชวยใน

การปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในรางกายใหสมดุล รางกายเปน
ปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ชวยใหรางกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจาก

นันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจากทัว่ โลกใหทานไดเลือกชม นอกจากนี้ยงั มีสินคา
ชนิดอื่นใหทา นไดเลือกชม

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดหลงซาน หรือ วัดเขามังกร (Longshan Temple) เปน

วัดเกาแกที่มชี ื่อเสียง และความศักดิ์สิทธิท
์ ี่ทงั้ ชาวไตหวันและชาวตางชาติมากราบไหว
กันเปนจํานวนมาก เริม
่ สรางขึน
้ ในป 1738 ซึง่ ตรงกับรัชสมัยของราชวงศชิงจักรพรรดิ

เฉี่ยนหลง มีผก
ู ลาวไววาวัดหลงซันซือ
่ เปนที่รวมเทพเจาองคตางๆ ไวมากที่สด
ุ แหงหนึ่ง
เย็น

ของไตหวัน และปจจุบันเปนวัดทีม
่ ชี ื่อเสียงที่สด
ุ ในกรุงไทเป
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนู

บุฟเฟต ชาบู ชาบู + พรอม เบียร ไมอั้น

จากนั้นใหทานไดอิสระชอปปง ﻤแหลงชอปปง ﻤซีเหมิ

นติง เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลง
ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มี

รานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย อิสระทานชอปปﻤงสินคาหลากหลาย

พักที่

รวมทัง้ สินคาแฟชัน
่ เทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย

โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันทีห
่ า
เชา

ไทเป - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเที่ยวชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนาํ ของไตหวัน สรางขึ้นเพื่อรําลึก

ถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเปนที่รก
ั และศรัทธาของคน

ไตหวัน ซึง่ ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป โดยสรางเสร็จในป พ.ศ. 2523 ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปﻤนเหมือนทานเจียงไคเช็คที่สรางจาก

โลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยูช ั้นบนดานในของอนุสรณสถาน สําหรับรูปแบบการ

กอส รางเปนไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว ยกระเบือ
้ งสีฟา ผนังทําดวย
หินออนทัง้ 4 ดาน มีสนามหญาสวนดอกไมสแี ดงอยูด
 านหนา เปน 3 สีเดียวกับสีธง
ชาติไตหวัน เปนตัวแทนของทองฟา พระอาทิตยและเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เปน
สัญลักษณแหงอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ

เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวน (บริการอาหารวาง พรอมเครื่องดื่ม

)

14.05 น.

เหินฟาเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่

16.50 น.

ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมก
ิ รุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ.

TG 633

ขอบคุณทุกทานทีใ่ ชบริการ

อัตราคาบริการ

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

1 เด็ก 2
ผูใหญ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุตํ่า
กวา12 ป )

1 เด็ก 2
ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุตํ่า
กวา12ป)

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

จํานวน
ที่นั่ง

12 – 16 APR 2020

35,900.-

34,900.-

33,900.-

5,000.-

31+1

13 – 17 APR 2020

35,900.-

34,900.-

33,900.-

5,000.-

31+1

กําหนดการเดินทาง
TG634 BKK-TPE 07.10-11.50
TG633 TPE-BKK 14.00-16.50

**** ราคาเด็กทารก INFANT คิดเฉพาะคาตั๋ว 5,000 บาท *****
หมายเหตุ

บริษท
ั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความ

เหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผูรว มคณะไมถึง 20

ทาน ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทาน

อาหารบางมื้อไม เที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจา
อัตราคาบริการดังกลาวรวม

คาตัว๋ เครือ
่ งบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ

คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทุกมือ
้ ตามทีร่ ะบุไว
ในรายการ

คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ

นํ้าหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต
ละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ

คาประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล

500,000 บาท)ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดทีม
่ ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต คาหนังสือ

เดินทาง และเอกสารตางดาวตาง

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว

คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซัก

รีด ฯลฯ

คาภาษีทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จา ย 3 %

ทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 NTD ตอคนลูกคา 1 ทาน สําหรับ 5 วันเดินทาง ใน
สวนของหัวหนาทัวรที่ดแ
ู ลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร

เงื่อนไขการใหบริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทัง้ หมด สวนที่เหลือชําระกอน
เดินทาง 20 วัน ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )

**เนื่องจากราคานี้เปนเทศกาลซึ่งทางสายการบินมีการเก็บคาตัว๋ เต็มจํานวน (เฉพาะตัว๋
่ จอง
CHARTER เที่ยวบินเหมาลํา) ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึง่ เมือ
แลจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมก
ี ารคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋ หรือขอคืนคาทัวร
ทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต
1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋ เครื่องบิน
บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจา ยอื่นใด

1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋ เครื่องบิน
แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจา ยอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไป
ลวงหนาตามจริงเทานั้น

1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทน
ไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท /

ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีนาํ้ มันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจา ยอื่นๆ เฉพาะเทาที่
ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน

1.4 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

1.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก

หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2 การยกเลิก

2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในสวนมัดจํา

2.2

ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมด
ั จํากับสายการบิน หรือกรุปทีม
่ ีการ
การันตีคามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจ
ขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี
การคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเทีย
่ วบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 20 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสด
ุ วิสัยจน
ไมอาจแกไขได

3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเ ดินทางเปนสําคัญ

4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ

และอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม
่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบต
ั ิเหตุตางๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาทีต
่ รวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึง่ อยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ

ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แตทงั้ นี้ทางบริษท
ั ฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษท
ั ฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงั กลาว

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอ
 ยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม
 ี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจา ยใหตวั แทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

10. ทางบริษัทฯจะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/

หรือ เกิดอุบต
ั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11. เนือ
่ งจากตัว๋ เครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแลวในกรณีที่ทา นไมสามารถ

เดินทางพรอมคณะไมวา ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ
่ งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืน
เงินได

12. เมือ
่ ทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้ หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทัง้ หมด

13.

ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ

กอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขา ประเทศ
ไตหวัน กับเจาหนาทีท
่ ุกครัง้

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนันบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

