
 

 

รหัสทัวร AST2000154 
ทัวรไตหวัน สมายด เบิกบานใจ สงกรานต 5 วัน 4 คืน (CI)  
ไทเป – หมูบานสายรุง - หนานโถว - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู – เมืองเจียอ้ี - 
ตลาดกลางคืนเจียอ้ี – อุทยานอารีซัน – น่ังรถไฟโบราณ – ป�าสนพันป –แวะชิมชาขึ้นช่ือของอารีซัน- 
เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนทมารเก็ต - รานขนมพายสัปปะรด – เหยหลิ่ว – หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 
– GERMANUIM - ชอปปم�งซีเหมินติง   

 



 

 

วันแรก       กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตึกไทเป 101 (ไมรวม
ชมวิวช้ัน 89 ) –ชอปปم�งตึกไทเป 101  

 
05.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 

ROW  ประต ู9.เคาทเตอร S สายการบินไชนาแอรไลน  (CI)  โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ (มีบริการ
อาหารรอนบนเคร่ือง) 

08.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิน
ที่ CI 838 

13.05 น. ถึงทาอากาศยานเมือง เถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว ไดเวลาอันสมควร นําคณะรับสัมภาระ พรอมไกดทองถิ่นใหการ
ตอนรับคณะ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเจียอ้ี 

 บาย บริการอาหารวาง BURGERKING + ชานมขึ้นช่ือ 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมขึ้นลิฟทชมวิวช้ัน 89) ตึกที่มีความ

สูงถึง 509 เมตร สัญลักษณของ เมืองไทเป ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย 
ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทํา  
หนาท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหว และมีลิฟตที่
วิ่งเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ
นาท ีบริเวณที่ต้ังของตึกนี ้ยังเปนแหลงชอปปم�งแหงใหมที่
เปนที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมีหางสรรพสินคา
และชอปปم�งมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ีเปนแหลงชอปปم�งที่มี
ชื่อเสียงแหงหน่ึงของไตหวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุย ของ
ฮองกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ ใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย   

 
 
 
 



 

 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู เสี่ยวหลงเปา รานดัง ติ่งไทฟง มิชลินสตาร 1 ดาว 
 
พักที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  

 
 

วันที่สอง ไทเป –ไทจง –หมูบานสายรุง -หนานโถว -ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัด
เหวินอู – เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                จากน้ันเดินทางสู เมืองไทจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวัน เดินทางสู  

หมูบานสายรุง หรือ เรนโบว วิลเลจ (Rainbow Village) เปนหมูบานเล็กๆแตมาก
เสนหของมหานครไถจง เดิมคือ มณฑลไถจง เปนมหา
นครหน่ึงของสาธารณรฐัจีน (ไตหวัน) หมูบานสายรุง ถูก
สรางขึ้นในชวงระหวางป 1940 – 1950 เพื่อใชเปนที่
อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร แตจบลงดวยการเปนตั้ง
ถิ่นฐานถาวรของทหารเหลาน้ัน 



 

 

                จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เปนที่
นิยมของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย 
ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชม 

                      เกาะท่ีเล็กที่สุดในโลก พรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัด
พระถังซาจั๋ง ท่ีตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 

 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินอู  เชน นักปราชญขงจื้อ 

นักปราชญแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย รวมถึงสิงโตหินออน 
2 ตัว ที่ต้ังอยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญ ไตหวันโดยระหวางทางทานจะ 

                สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 
                     จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้  เปนเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจาก

เทศมณฑลเจียอ้ี มีลักษณะเปนพื้นที่ราบ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน 
และยังเปนที่ต้ังของอุทยานอารีซันอีกดวย 

  
 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู สเต็ค หมู เนื้อ ไก ปลา + สลัดบารไมอั้น และ
เคร่ืองดื่ม นานาชนิด  

 หลังรับประทานอาหาร นําทานชอปปم�ง ตลาดกลางคืน wenhua road night 
market เปนตลาดกลางคืนที่น่ีไมใหญมาก แต มีขายอาหาร เสื้อผา รองเทา ของ
จุกจิก อาหารมีประปราย ไดลองลูกชิ้นปลาหมึก หอยอบชีส และไกปم�ง อรอยท้ังสาม
อยาง ที่ติดใจมากก็ไกคะ เคาเอาเน้ือไกมาหอดวยหนังแลวเอาไปปم�งใหสุก หนังกรอบ
นิดๆ ใหทานไดทดลองอาหารพื้นเมือง  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูที่พัก 

 
พักที่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจียอี้ หรือ ระดับ 4 ดาวเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันสาม เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ป�าสนพันป –แวะชิมชาขึ้นช่ือ
ของอารีซัน- เมืองไทจง-ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต   

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
                จากน้ันนําทานจาก เมืองเจี้ยอี ้เพ่ือขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอ้ีเปนเมืองเล็กๆที่

แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลักษณะเปนพื้นที่ราบ ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน ถูกลอมรอบดวยภูเขาดานหน่ึงและอีกดานติดกบัทะเล 
เทศมณฑลเจียอ้ีเปนเพียงมณฑลเดียวในไตหวันที่มีถึงสามอุทยานแหงชาติ 
(National scenic area) ไดแก Alishan National 
Scenic Area, Southwest Coast National 
Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area 
ซึ่งทั้งสามพื้นท่ีดังกลาวลวนมีทัศนียภาพที่โดดเดนและ
สวยงามแตกตางกันไป 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมืองบนอุทยาน  
                     นําคณะทาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงที่สุดของ

เกาะไตหวันตั้งแตสมัยที่ญี่ปุ�นยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปนมากมายมาหา
แรงบันดาลใจในการสรางผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติที่
สมบูรณ ท้ังป�าไม เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณจนหาท่ีอ่ืน
เปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตองมา
เยือนเดินชมป�าสน 2,00ป ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน พร้ิว
ตามลมอยางเปนธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะ



 

 

แกการเก็บภาพ  ไวในความทรงจําอยางหาท่ีเปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขาอารี
ซัน อุทยานแหงชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซึ่งเปนอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ไตหวัน ท่ีมีความสวยงามอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เปนอุทยานฯที่มี
ความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ช่ืนชมทะเลหมอก ตนไมใหญที่มีอายุ 
3,000 ป ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุมีความ
สวยงามที่แตกตางกันไป ซ่ึงตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป สมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแหงชาติอาหลี่ซาน สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแหงชาติอาหลี่ซาน  ระหวางทางใหทานแวะชม
สินคา OTOP ชาอูหลงขึ้นชื่อของอารีซัน  เพ่ือซื้อเปนของฝากคนทางบาน ได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทาง สูจังหวัดเจียอี ้เพ่ือเดินทางตอไปยัง เมืองไทจง 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต  เปนทั้งตลาด ขายอาหารทองถิ่น
และอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทําใหดึงดูดทั้งนักทองเท่ียวและคน
ทองถิ่นไดมากมาย มีอะไรนาสนใจสําหรับคนทุกเพศทุกวัยดวยความท่ีฟ�งเจี่ยไนทมาร
เก็ตตั้งอยูใกลกบัมหาวิทยาลัยฟ�งเจี่ย จึงมีสินคาเกี่ยวกับแฟชั่นและวยัรุน นักเรียน 
นักศึกษาขายในราคาไมแพงมากดวย สินคาขึ้นชื่อไดแก รองเทากีฬา ONITSUKA 
TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เปนตน  

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พักที่ โรงแรม  BEACON HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ ไทจง-ไทเป-รานขนมพายสัปปะรด – เหยหลิ่ว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น –

GERMANUIM - ชอปปم�งซีเหมินติง     
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                     จากน้ันนําทานเดินทางไปยังไทเป ประมาณ  เดินทางตอไปยัง เมืองไทเป  ใหทุกทาน

แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเปน
ขนมช่ือดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจัก
ไปทั่วโลก อิสระใหทุกทานไดลองทานขนมพาย
สับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายใหทานได
เลือกซื้อ เลือกชิม เชน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก 
ขนมตางๆนานชนิด ใหทุกทานไดลองชิม เลือกซื้อกอน
เดินทางกลับ 

                จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว มีลักษณะ
เปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดที่มี
ชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและ
งดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือก
โลกประกอบดวยโขดหนิชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทา
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วท้ังเกาะไตหวัน และ ทั่วโลก 

   เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู กุงนึ่งซีอิ๊ว + เป�าฮื้อ   



 

 

 จากน้ันเดินทางสู ถนนเกาจิ่วเฟم�น ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั้งแตสมัย
กษัตริยกวงสวี้ จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุดทองและแร
ธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไป เหลือ
ทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร 
" เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อูเหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี 
นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไตหวัน ทําใหจิ่วเฟم�นกลับมา
คึกคกัชีวติชวีาอีกครัง้ นอกจากน้ียังมีสินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟم�น  ใหทุกทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  

  
 
 
 
 
 
 
                จากน้ันนํา ศูนยเคร่ืองประดับ GERMANIUM เปนสรอยมีพลังพิเศษชวยในการ

ปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในรางกายใหสมดุล รางกายเปน
ปรกต ิระบบไหลเวียนโลหิตด ีชวยใหรางกายสดชื่น ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจาก
นันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจากทั่วโลกใหทานไดเลือกชม นอกจากน้ียังมี
สินคาชนิดอ่ืนใหทานไดเลือกชม 

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

                จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใน
กรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก 
กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย อิสระทานชอปปم�งสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟช่ัน
เทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย 



 

 

พักที่  โรงแรม GREEN WORLD ZHONGHUA HOTEL ระดับ  4 ดาว หรือ
เทียบเทา  

 
วันที่หา  ไทเป - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน  
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                     นําทานเที่ยวชม  อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนําของไตหวัน สรางขึ้นเพื่อรําลึก

ถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเปนที่รักและศรัทธาของคน
ไตหวัน ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง 3 ป โดยสรางเสร็จในป พ.ศ. 2523  ครอบคลุม
พื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรปูปم�นเหมือนทานเจียงไคเช็คที่สรางจาก
โลหะสัมฤทธิ ์  จะประดิษฐานอยูช้ันบนดานในของอนุสรณสถาน สําหรับรูปแบบการ
กอส รางเปนไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดวยกระเบ้ืองสีฟ�า ผนังทํา
ดวยหินออนทั้ง 4 ดาน มีสนามหญาสวนดอกไมสีแดงอยูดานหนา เปน 3 สีเดียวกับสี
ธงชาติไตหวัน เปนตัวแทนของทองฟ�า พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป   เปน
สัญลักษณแหงอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

                     เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวน  (บริการอาหารวาง พรอม
เคร่ืองดื่ม )  



 

 

    13.35 น.เหินฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 
835 

    16.20 น.ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอมความประทับใจ.
ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ    

 
อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

CI834 BKK-TPE  11.00-
15.40 

CI835 TPE-BKK 13.35-
16.20 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุ
ตํ่ากวา12 

ป ) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุตํ่า
กวา12ป) 

พักเด่ียว
จายเพ่ิม 

จํานวน
ที่นั่ง 

10 – 14 APR 2020 33,900.- 32,900.- 31,900.- 4,900.- 31+1 
 
 **** ราคาเด็กทารก INFANT คิดเฉพาะคาตั๋ว 5,000 บาท ***** 

หมายเหต ุ    บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความ
เหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผูรวมคณะไมถึง  20  
ทาน ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไม เที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระ
คาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจา 
 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ 
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ,  อาหารและเครื่องด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไว

ในรายการ 
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 



 

 

 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต
ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คา
รักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกนั
ชีวิต คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตาง 
 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
 คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องด่ืม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซัก

รีด ฯลฯ 
 คาภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
 คา VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จาย 3 %  
 ทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,200 NTD ตอคนลูกคา 1 ทาน สําหรับ 5 วันเดินทาง ใน

สวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอน
เดินทาง 20 วัน ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )   
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บคาตั๋วเต็มจํานวน (เฉพาะตั๋ว 
CHARTER เที่ยวบินเหมาลํา)  ตั๋วเครื่องบนิการันตกีารจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจอง
แลจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว  
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ผูจองจะไมสามารถทําเร่ืองขอคืนคาต๋ัวหรือขอคืนคาทัวร
ทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต 
1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน 

บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด 



 

 

1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน 
แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไป
ลวงหนาตามจริงเทาน้ัน 

1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทน
ไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ต๋ัว 2,000 บาท / 
ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะ
เทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน 

1.4 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

1.5  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บรษิัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบรกิารไม
วากรณีใดๆ 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 หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปท่ีมี
การการันตีคามัดจําท่ีพัก  โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 20 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 
 6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษทัฯ
จะจัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืน
เงินได  
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

  13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท 
ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

ขอควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรณุาเช็คเรื่องการย่ืนวีซาเขา  
ประเทศไตหวัน กับเจาหนาที่ทุกครั้ง 

 
 
 
 
 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


