
 

 

รหสัทวัร  AST2000410 
ทัวรไตหวัน สมายด อุนใจ สงกรานต 5 วัน 4 คืน (TG) 
ไทเป-อุทยานอารีซัน-อุทยานเหยหลิว่-อาบน้ําแร  
น่ังรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน , ชมป�าสนพันป  
เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติ  - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  
สักการะวดัเหวินอู ขอพรเทพเจากวนอู , เที่ยวชมหมูบานโบราณจิ่วเฟم�น  
อุทยานหนิลานปเหยหลิ่ว  
**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน //  โรงแรมน้ําแร 1 คืน  
**** อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟ�ต นานาชนิด // บุฟเฟ�ต ชาบู ชาบู สไตลไตหวัน // เส่ียวหลงเปา ราน   
มิชลินสตาร ต่ิงไทฟง  //กุงมงักรน่ึงซอ๊ิีว +เป�าฮื้อ 

 



 

 

วันแรก        กรงุเทพ - สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบนิเถาหยวน –หมูบานสายรุง –
เมืองเจียอ้ี –ตลาดกลางคืนเจียอ้ีไนทมารเกต็   

04.30 น. สมาชิกทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 
ROW  ประตู 9.เคาทเตอร S สายการบินไทยแอรเวย  (TG)  โดยมีเจาหนาทีค่อย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทกุทานและนําทานโหลดสัมภาระ (มีบรกิาร
อาหารรอนบนเครื่อง) 

07.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที่ยวบนิที่ 
TG 634 

11.50 น. ถึงทาอากาศยานเมือง เถาหยวน หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว ไดเวลาอันสมควร นําคณะรับสมัภาระ พรอมไกดทองถิ่นใหการตอนรับ
คณะ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมอืงเจียอ้ี 

 บาย บริการอาหารวาง + เ 
 จากน้ันเดินทางสู เมืองไทจง เมอืงที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวัน เดินทางสู  หมูบาน
สายรุง หรือ เรนโบว วิลเลจ (Rainbow Village) เปน
หมูบานเล็กๆแตมากเสนหของมหานครไถจง เดิมคอื 
มณฑลไถจง เปนมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
หมูบานสายรุง ถกูสรางขึ้นในชวงระหวางป 1940 – 
1950 เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยช่ัวคราวสําหรับทหาร แตจบ
ลงดวยการเปนต้ังถิน่ฐานถาวรของทหารเหลาน้ัน 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจียอ้ี  เปนเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจาก
เทศมณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเปนพื้นที่ราบ ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน 
และยังเปนที่ต้ังของอุทยานอารีซันอีกดวย 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู สเต็ค หมู เน้ือ ไก ปลา + สลัดบารไมอั้น และ
เครื่องดื่ม นานาชนิด  



 

 

 หลังรับประทานอาหาร นําทานชอปปم�ง ตลาดกลางคืน wenhua road night 
market เปนตลาดกลางคืนทีน่ี่ไมใหญมาก แต มีขายอาหาร เส้ือผา รองเทา ของ
จุกจิก อาหารมีประปราย ไดลองลูกช้ินปลาหมึก หอยอบชีส และไกปم�ง อรอยทัง้สาม

อยาง ทีติ่ดใจมากก็ไกคะ เคาเอาเน้ือไกมาหอดวยหนังแลวเอาไปปم�งใหสกุ หนังกรอบ
นิดๆ ใหทานไดทดลองอาหารพื้นเมือง  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูทีพ่ัก 

พักที ่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจียอ้ี หรือ ระดับ 4 ดาวเทียบเทา 

 
วันทีส่อง เมืองเจียอ้ี – อุทยานอารซีัน –น่ังรถไฟโบราณ – ป�าสนพันป -วดัเหวินอู- เมืองไท
จง-ตลาดกลางคนืฝงเจ่ียไนทมารเก็ต   
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากน้ันนําทานจาก เมืองเจ้ียอ้ี เพื่อขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอ้ีเปนเมืองเล็กๆที่
แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลักษณะเปนพืน้ที่ราบ ต้ังอยูทางทศิ
ตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน ถกูลอมรอบดวยภูเขาดานหน่ึงและอีกดานติดกบัทะเล 
มณฑลเจียอ้ีเปนเพียงมณฑลเดียวในไตหวันทีม่ีถงึสามอุทยานแหงชาติ (National 
scenic area) ไดแก Alishan National Scenic Area, Southwest Coast 
National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่
ดังกลาวลวนมทีัศนียภาพที่โดดเดนและสวยงามแตกตางกันไป 

 เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน
พ้ืนเมืองบนอุทยาน  

นําคณะทาน น่ังรถไฟโบราณ เพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมอุทยาน
ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวทีม่ีช่ือเสียงที่สดุของเกาะไตหวัน
ต้ังแตสมัยที่ญีปุ่�นยังปกครองอยูมทีั้งนักเขียนและศิลปน
มากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่น่ี 
เน่ืองจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ทั้งป�าไม เทือกเขา ลําเนา
ไพร สมบูรณจนหาที่อ่ืนเปรียบไมไดจงึไมนาแปลกใจเลยที่
คร้ังหน่ึงในชีวิตตองมาเยือนเดินชมป�าสน 2,00ป ทิวสนต้ัง
เรียงตระหงาน พร้ิวตามลมอยางเปนธรรมชาติที่สวยงาม 
หมอกจางๆ เหมาะแกการเกบ็ภาพ  ไวในความทรงจําอยาง
หาที่เปรียบไมได เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซนั อุทยาน
แหงชาติอารีซันในเขตเมอืงเจียอ้ี ซึ่งเปนอุทยานที่มีช่ือเสียงที่สดุของไตหวัน ที่มคีวาม
สวยงามอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เปนอุทยานฯทีม่ีความสวยงามมาก 
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ช่ืนชมทะเลหมอก ตนไมใหญทีม่ีอาย ุ3,000 ป ฯลฯ ภายใน
อุทยาน สวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุมคีวามสวยงามที่แตกตางกันไป ซึ่ง
ตนสนแตละตนมีอายมุากกวารอยป สมควรแกเวลานําทานเดินทางลง จากยอดเขา
อุทยานแหงชาติอารีซนั ซาน สมควรแกเวลานําทานเดินทางลง จากยอดเขาอุทยาน
แหงชาติอาหลี่ซาน  ระหวางทางใหทานแวะชมสนิคา OTOP ชาอูหลงขึ้นช่ือของ
อารีซัน  เพ่ือซื้อเปนของฝากคนทางบาน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทาง สู
จังหวดัเจียอ้ี เพ่ือเดินทางตอไปยัง เมืองไทจง 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต  เปนทัง้ตลาด ขายอาหารทองถิ่น
และอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทาํใหดึงดูดทัง้นักทองเที่ยวและคนทองถิ่น
ไดมากมาย มีอะไรนาสนใจสําหรับคนทกุเพศทุกวัยดวยความที่ฟ�งเจี่ยไนทมารเกต็
ต้ังอยูใกลกับมหาวทิยาลัยฟ�งเจี่ย จงึมีสินคาเกีย่วกบัแฟช่ันและวัยรุน นักเรียน 
นักศกึษาขายในราคาไมแพงมากดวย สินคาขึน้ช่ือไดแก รองเทากีฬา ONITSUKA 
TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เปนตน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�หนานาชนิดกวา 50 ชนิดแบบไมอัน้  
อาทิ seafood, teppanyaki, Japanese cuisine, casseroles, salads, 
drinks and desserts แบบไมอั้น  

  
 
 
 
 
 

 
พักที ่ โรงแรม  AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม ไทจง -หนานโถว -ลองเรอืทะเลสาบสรุิยันจันทรา – วัดเหวินอู – เมืองไทเป-ชิม
ขนมพายสปัปะรด - ตึกไทเป 101 (ไมรวมขึ้นตึก)  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานทีท่องเที่ยวอีกจดุหน่ึงที่เปนที่นิยม
ของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจดุสําคัญทีท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหง
น้ีมคีวามยาวถงึ 33 กิโลเมตร นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เลก็ที่สดุใน
โลก พรอมกบัใหทานนมัสการรูปเคารพของ พระถังซาํจั๋ง ณ วัดพระถงัซาจัง๋ ทีต้ั่งอยู
บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธบิดี  

บาย จากน้ันนําทานเดินทางกราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที ่วัดเหวินอู  เชน นักปราชญขงจือ้ 
นักปราชญแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย รวมถงึสิงโตหินออน 
2 ตัว ทีต้ั่งอยูหนาวดั ซึง่มีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญ ไตหวันโดยระหวางทางทานจะ
สามารถช่ืนชมทศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางไปยังไทเป ประมาณ  เดินทางตอไปยงั เมืองไทเป  ใหทกุทาน
แวะเย่ียมชิม ขนมพายสับปะรด ซึง่พายสับปะรดเปนขนมช่ือดังของไตหวัน มีรสชาติ
กลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทัว่โลก อิสระใหทกุทานไดลองทานขนมพายสับปะรด 
นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชิม 
เชน ขนมพระอาทติย ขนมพายเผือก ขนมตางๆนานชนิด ให
ทุกทานไดลองชิม เลือกซือ้กอนเดินทางกลับ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมขึ้นลฟิทชม
วิวชัน้ 89) ตึกที่มคีวามสูงถงึ 509 เมตร สัญลักษณของ 
เมืองไทเป ที่น่ียงัมีจดุชมววิที่สงูที่สดุในไทเปอีกดวย ภายใน
ตัวอาคารมีลกูตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทํา  หนาที่กัน
การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว และมีลฟิตทีว่ิง่เร็วที่สุด
ในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาที บริเวณทีต้ั่งของตึกน้ี ยงัเปน
แหลงชอปปم�งแหงใหมที่เปนที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาตมิีหางสรรพสินคา
และชอปปم�งมอลลอยูถงึสิบแหงบริเวณน้ีเปนแหลงชอปปم�งทีม่ีช่ือเสียงแหงหน่ึงของ
ไตหวัน เปรียบเสมือนจมิซาจุย ของฮองกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ ใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย   

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู เสี่ยวหลงเปา รานดัง ติ่งไทฟง มิชลินสตาร 1 ดาว 

พักที ่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา  



 

 

วันทีส่ี ่ ไทจง-ไทเป– อทุยานเหยหลิ่ว–หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น–GERMANIUM-วัดหลง
ซาน- ชอปปم�งซีเหมินตงิ     
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว มีลกัษณะเปน
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดทีม่ีช่ือเสียง
เต็มไปดวยโขดหินทีม่ีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกิด
จากการกดักรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหนิชะงอนทรายรูปราง
ตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน 
ดอกเหด็ เตาหู รังผึ้งซึง่มีช่ือเสยีงทัว่ทัง้เกาะไตหวัน และ 
ทั่วโลก 

   เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู กุงนึ่งซีอิ๊ว 
+ เป�าฮื้อ   

 จากน้ันเดินทางสู ถนนเกาจ่ิวเฟم�น ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองทีม่ีช่ือเสียงตัง้แตสมัย
กษตัริยกวงสวี้ จึงมีนักขดุทองจํานวนมากพากนัมาขุดทองที่น่ี การโหมขดุทองและแร
ธาตตุางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไป เหลือทิ้ง
ไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมกีารใชจิ่วเฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร " 
เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อูเหยียนเตอะซันซิว " ทศันียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากเดนิทางมาช่ืนชมความงดงามของที่น่ี 
นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเกาแกทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ดในไตหวัน ทําใหจิ่วเฟم�นกลับมาคกึคัก
ชีวติชีวาอีกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีสินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคน

เดินที่ยาวที่สดุในหมูบานจิ่วเฟم�น  ใหทกุทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  



 

 

จากน้ันนําทานชม ศูนยเครื่องประดับ GERMANIUM เปนสรอยมีพลงัพิเศษชวยใน
การปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจลุบ บวกในรางกายใหสมดุล รางกายเปน
ปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ชวยใหรางกายสดช่ืน ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจาก
นันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจากทัว่โลกใหทานไดเลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา
ชนิดอ่ืนใหทานไดเลือกชม 
 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู วดัหลงซาน หรือ วดัเขามงักร (Longshan Temple) เปน
วัดเกาแกที่มช่ืีอเสียง  และความศักด์ิสิทธิท์ี่ทัง้ชาวไตหวันและชาวตางชาติมากราบไหว
กันเปนจํานวนมาก เร่ิมสรางขึน้ในป 1738 ซึง่ตรงกับรัชสมัยของราชวงศชิงจกัรพรรดิ
เฉ่ียนหลง มผีูกลาวไววาวัดหลงซันซ่ือเปนที่รวมเทพเจาองคตางๆ ไวมากที่สดุแหงหน่ึง
ของไตหวัน และปจจุบันเปนวดัทีม่ช่ืีอเสียงที่สดุในกรุงไทเป  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนู 
บุฟเฟต ชาบ ูชาบู + พรอม เบียร ไมอั้น  

จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง ซเีหมิ
นติง เปรียบเสมอืนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลง
ศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มี
รานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย อิสระทานชอปปم�งสินคาหลากหลาย
รวมทัง้สินคาแฟช่ันเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย 

พักที ่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ระดบั  4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันทีห่า  ไทเป - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเที่ยวชม  อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค อดตีผูนําของไตหวัน สรางขึ้นเพื่อรําลกึ
ถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเปนที่รักและศรัทธาของคน
ไตหวัน ซึง่ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป โดยสรางเสร็จในป พ.ศ. 2523  ครอบคลมุ
พื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปم�นเหมอืนทานเจียงไคเช็คที่สรางจาก
โลหะสัมฤทธิ์   จะประดิษฐานอยูช้ันบนดานในของอนุสรณสถาน สําหรับรูปแบบการ
กอส รางเปนไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตกึสีขาว หลังคาปูดวยกระเบ้ืองสีฟ�า ผนังทาํดวย
หินออนทัง้ 4 ดาน มีสนามหญาสวนดอกไมสแีดงอยูดานหนา เปน 3 สีเดียวกับสีธง
ชาติไตหวัน เปนตัวแทนของทองฟ�า พระอาทติยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป   เปน
สัญลักษณแหงอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวน  (บริการอาหารวาง พรอมเครื่องดื่ม 

)  
    14.05 น. เหินฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบนิที่ 
TG 633 
    16.50 น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรงุเทพโดยสวัสดภิาพพรอมความประทบัใจ.

ขอบคณุทุกทานทีใ่ชบรกิาร    



 

 

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

ผูใหญ 
หองละ  
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุตํ่า
กวา12 ป ) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุตํ่า
กวา12ป) 

พักเดี่ยว
จายเพ่ิม 

จํานวน
ที่น่ัง  

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 

 
 **** ราคาเดก็ทารก INFANT คดิเฉพาะคาตั๋ว 5,000 บาท ***** 

หมายเหต ุ    บริษทัฯมสีิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความ
เหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที ่มผูีรวมคณะไมถึง  20  
ทาน ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทาน
อาหารบางม้ือไม เที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจา 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทศันาจร ไป-กลบั ตามที่ระบุไวในรายการ 
  คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พกัหองละ 2 ทาน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทกุมือ้ ตามทีร่ะบุไว

ในรายการ 
  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
  น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต

ละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ 
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 

500,000 บาท)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากดัทีม่ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต คาหนังสอื
เดินทาง และเอกสารตางดาวตาง 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
  คาทาํใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เคร่ืองด่ืม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซกั

รีด ฯลฯ 



 

 

  คาภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษเีดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ) 
  คา VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที่จาย 3 %  
  ทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 NTD ตอคนลกูคา 1 ทาน สําหรบั 5 วนัเดินทาง ใน

สวนของหวัหนาทวัรที่ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร 
  เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรอืทัง้หมด สวนที่เหลือชาํระกอน
เดินทาง 20 วนั ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )   
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมกีารเก็บคาต๋ัวเตม็จํานวน (เฉพาะตัว๋ 
CHARTER เที่ยวบินเหมาลํา)  ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึง่เมือ่จอง
แลจายมดัจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมกีารคืนคามดัจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว  
หากมกีารยิกเลกิหรอืขอเลื่อเดินทาง ผูจองจะไมสามารถทาํเร่ืองขอคืนคาต๋ัวหรอืขอคืนคาทัวร
ทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต 
1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมกีารเสียคาใชจายอ่ืนใด 
1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมคีาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไป
ลวงหนาตามจริงเทาน้ัน 

1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทน
ไดในวันเดิม ผูยกเลกิตองรับผดิชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อต๋ัว 2,000 บาท / 
ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาที่
ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน 

1.4 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

1.5  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

2 การยกเลิก 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงนิในสวนมัดจํา 
2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 20 วนั เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทวัร 

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วนั เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร  
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือกรุปทีม่ีการ
การันตีคามดัจําที่พกั  โดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจ
ขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี
การคืนเงินมดัจาํ หรือคาทวัร ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 20 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวสิัยจน
ไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 4. บริษัทฯไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวิัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทาํราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถกูปฏิเสธ การเขาหรือออกเมอืงจาก
เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึง่อยู
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
 6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้น้ีทางบริษทัฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสอืเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 



 

 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เมื่อออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืน
เงินได  
12. เมือ่ทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทัง้หมด 

  13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั ฯ 
กอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
ขอควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาต ิกรณุาเช็คเรื่องการย่ืนวซีาเขา  ประเทศ

ไตหวัน กับเจาหนาทีทุ่กครัง้ 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



 

 

 


