
 

 

รหัสทัวร AST2000156 
ทัวรไตหวัน สมายล อ่ิมใจ 2 อุทยาน สงกรานต 5 วัน 4 คืน (TG) 
ไทจง – สวนดอกไมจงเซอ - ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต - หมูบานสายรุง – หมูบานเกาชนเผา – ทะเลสาบ
สุริยันจันทรา – แวะชิมชา – วัดเหวินอู – พักทะเลสาบ - หนานโถว – ฟารมแกะชิงจิ้ง
SKYWALK – ไทเป – รานขนมพายสัปปะรด – ซีเหมินติง – เมืองฮัวเหลียน 
อุทยานแหงชาติทาโรโกะ – GERMANUIM – อุทยานเหยหล่ิว – หมูบานจิ่วเฟم�น – ตึกไทเป 101  
 

 



 

 

วันแรก       กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –ไทจง– สวนดอกไมจง
เซอ-ฝงเจ่ียไนทมารเก็ต 

 
05.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 

ROW  ประต ู4.เคาทเตอร H-J สายการบินไทยแอรเวย  (TG)  โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ (มีบริการ
อาหารรอนบนเคร่ือง) 

07.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 
TG634  

11.50 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว ไดเวลาอันสมควร นําคณะรับสัมภาระ พรอมไกด ทองถิ่นใหการ
ตอนรับคณะ 

เที่ยง   บริการอาหารวาง แฮมเบอรเกอร + ชานม 
                     จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไทจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวนั จากน้ัน

นําทานเดินทางสู ฟารมดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ที่เต็มไปดวย
ดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 สายพันธุ ซึ่งดอกไมภายในสวนก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดูกาล ไมวาจะเปนทิวลิป ลาเวนเดอร ลิลล่ี กุหลาบ ฯลฯ นอกจากน้ันก็ยังมี
การจัดซุมดอกไมเพ่ือใหเปนจุดถายรปูในรปูแบบและสีสันที่ตางกันออกไปดวย ทําให
นักทองเที่ยวท่ีมาเยือนที่น่ี นอกจากจะไดเพลิดเพลินไปกับความสดใสของดอกไมแลว 
และที่น่ียังเปนฟารมดอกไมเดียวที่ประสบความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิปใน
ประเทศไตหวัน  ซึ่งฟารมดอกไมจงเซอจะมีดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับหมุนเวียน
กันใหไดชมกันตลอดทั้งป  

 
 
 
 
 



 

 

                ** ดอกไมที่ผลิบาน ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปดวย ซึ่งระยะเวลา
ขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า เมนู บุฟเฟต ชาบู ชาบู สไตลไตหวัน พรอมเครื่องดื่ม นานา
ชนิด    

 
 
 
 
 
 
 
 พักที่  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG PARK HOTEL  หรือ 

เทียบเทา  

   
วันที่สอง     ไทจง– หมูบานสายรุง –หมูบานเกาชนเผา (รวมนั่งกระเชาขามทะเลสาบสุริยัน

จันทรา) – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – วัดเหวินอู –พักทะเลสาบ  
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                จากน้ัน เดินทางสู  หมูบานสายรุง หรือ เรนโบว วิล

เลจ (Rainbow Village) เปนหมูบานเล็กๆแตมาก
เสนหของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไทจง เปนมหา
นครหน่ึงของสาธารณรฐัจีน (ไตหวัน) หมูบานสายรุง ถูก



 

 

สรางขึ้นในชวงระหวางป 1940 – 1950 เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร 
แตจบลงดวยการเปนตัง้ถิ่นฐานถาวรของทหารเหลาน้ัน 

  เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  
                     นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา สัมผัสวิถีชีวติของชนเผาด้ังเดิมของ

ไตหวัน เขารวมในการเตนรําแบบดัง้เดิม การแสดงดนตรี และการหตัถกรรมตางๆ 
เลนเครื่องเลนสุดตื่นเตนที่จะเรียกอะดรีนาลีนในรางกายคุณ เชน รถไฟเหาะ Mayan 
Adventure และ UFO จากน้ันผอนคลายเพลิดเพลินกับการน่ังเคเบิลคารชมวิว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) อันสวยงามทานจะไดชมโชวระบํา   

 
               พื้นเมืองโชววัฒนธรรมของชนเผาด้ังเดิมตางๆบนเกาะไตหวัน จากน้ันนําทานไดนั่ง

กระเชาลอยฟ�าสูโซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่องเลนหลากหลายใหทาน ได
สนุกสนานกันอยางเต็มที่ตามอัธยาศัย ซึ่งในชวงเวลาน้ีทานยังจะไดชืน่ชมความ
งดงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งรอตอนรับนักทองเที่ยวอยางทุกทานอยู   

                จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เปนที่
นิยมของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย 
ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชม
เกาะท่ีเล็กที่สุดในโลก พรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัด
พระถังซาจั๋ง ที่ต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากน้ันใหทานไดแวะชิมชา 
สินคา โอทอป ขึ้นชื่อของไตหวัน เพ่ือเลือกซื้อเปนของฝากคนทางบาน อาทิเชน 
ชาเขียวผง ชาอูหลง เปนตน ไดเวลาอันสมควร   



 

 

                     นําทานกราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินอู  เชน นักปราชญขงจื้อ นักปราชญแหง
ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู
หนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญ ไตหวันโดยระหวางทางทานจะสามารถชื่นชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 

 
คํ่า รับประทานอาหาร ณ  โรงแรม FLUR DE CHINE HOTEL ริมทะเลสาบ เมน ู

บุฟเฟ�ตนานาชนิด  
 

   
 



 

 

 พักที่  โรงแรม TAI HE SUN MOON LAKE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  

 
วันที่สาม     หนานโถว – ฟารมแกะชิงจิ้ง – SKYWALK –ไทเป- รานขนมพายสัปปะรด– ซี

เหมินติง 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถวเมืองหนานโถว ตั้งอยูทางตอนกลางของไตหวัน เปน

เทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และมีขนาดใหญที่สุดในไตหวัน มีเมือง
หลวงชื่อ หนานโถวซิต้ี เปนเมืองเดียวที่ไมมีทางออกสูทะเล พื้นท่ีสวนใหญรอบลอม
ไปดวยภูเขาสูง ที่ลดหลั่นกันไป  

  



 

 

 จากนันนําทานเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ�าชิงจิ้ง) ที่มีความสูง
ประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ําทะเล ใหทุกทานไดเดินเก็บภาพบรรยากาศ 
พรอมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามในชวงเดือน ดอก
ซากุระของฟารมแกะชิงจิ้งจะผลิดอกเบงบานพรอมกัน  

                จากน้ันนําทานเยี่ยมชม ฟารมเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เปนฟารมเลี้ยงแกะที่อยูบนภูเขาสูง 
สภาพภูมิประเทศและสิ่งกอสรางตางๆโดยรอบเปนแบบประเทศนวิซีแลนด แบงเปน 
2 โซนใหญๆคือ บริเวณฟารมท่ีเลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟารมเรา
สามารถสัมผัสแกะไดอยางใกลชิด เชิญทานอิสระใหอาหารแกะ และถายรูปกบัแกะ
ตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งป ทานสามารถถายรูปสวน
ดอกไมในบริเวณใกลเคียง 

   เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง  
                จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไทเป แวะเยี่ยมชิม ขนมพาย ซึ่งพายสับปะรดเปน

ขนมช่ือดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทั่วโลก อิสระใหทุกทานได
ลองทานขนมพายสับปะรดนอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชิม 
เชน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก ขนมตางๆนานชนิด ใหทุกทานไดลองชิม เลือก
ซื้อกอนเดนิทางกลับบาน  

  เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกําแพง  
                จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใน

กรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก 
กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย อิสระทาน ชอปปم�งสินคาหลากหลายรวมท้ังสินคาแฟช่ัน
เทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย นําทานเขาสูท่ีพัก   

พักที่  โรงแรม GREEN WORLD ZHONGHUA HOTEL ระดับ  4 ดาว หรือ
เทียบเทา  

   



 

 

วันที่สี่         ไทเป –นั่งรถไฟไปกลับ -เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแหงชาติทาโรโกะ–นั่งรถไฟ–
ไทเป –พักโรงแรมนํ้าแร  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                ไดเวลาอันสมควร นําทานเดนิทางทางสูเมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั้งไปและ

กลับ   
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง   
                นําทานเดินทางสู  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแหงชาติไทหลูเกอ 

นอกจากจะเปนอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอนสวยงาม
แลว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวเปนสิ่งดึงดดูใจนักทองเที่ยว 
เสนทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเปนเสนทางประวัติศาสตร เลาะเลียบริมหนา
ผาของหุบเขาหินออนไปตลอดแนว จุดชมววิที่นาประทับใจในอุทยาน ไดแก ถํ้านก
นางแอน บนเสนทางคดเค้ียวผานหุบเขาและหนาผาท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถํ้านก
นางแอนเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผานกัดเซาะของลําธารลี่อู
ทําใหนกนางแอนกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาดวยถํ้านอยใหญ
เรียงรายบนหนาผาสูง อุโมงค 9 โคง เปนอุโมงคที่อยูบนถนนเหิงกวางกงลู หรือทาง
หลวงสายยุทธศาสตรที่ตัดผานหุบเขาหินออน จากดานตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
เดิมเปนถนนสายเกาสําหรับคมนาคม ปจจุบนัเปดเปนเสนทางเดินชมวิวทิวทัศนเลียบ
ริมหุบเขาใหนักทองเที่ยว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาติอยางใกลชิด เปน
อุโมงคใหญอันดับสองของโลก ผานเสนทาง น้ําตกฉางชุน อนุสรณสถานฉางชุน จุด
ชมวิวอีกแหงหน่ึงที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอนสวยงามตัวอาคารเปน
สถาปตยกรรมจีน ดานขางมีน้ําตกไหลจากยอดเขาสูงลงสูลําธารลี่อู สะพานหินออน 



 

 

อุทยานแหงชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเปนแหลงที่อยูของชาวเขาเผาไทหยาคลาย
เปนหมูบานกลางหุบเขา เปนจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงที่มีธรรมชาติสวยงาม  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน สเต็ค + สลัดบาร   
                ไดเวลาอันสมควร นําทานเดนิทางกลับสู เมืองไทเปโดย รถไฟดวน เสนทางเดิม 
พกัที่  โรงแรม NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL แชนํ้าแรหองพักสวนตัว ระดับ 

4 ดาว หรือเทียบเทาให ทานได เพลิดเพลินกับการแชนํ้าแรในหองพักสวนตัว 
คลายความเม่ือยเหน่ือยลา ผอนคลาย ความเครียด และมีประโยชนตอสุขภาพ 
นํ้าแรจากบอพุรอนมีกํามะถันที่สามารถชวยรักษาโรคเก่ียวกับขอตอและผิวหนัง
ไดหลายโรค 

 
วันที่หา     ไทเป – GERMANUIM– อุทยานเหยหลิ่ว –หมูบานจิ่วเฟم�น – ตึกไทเป 101 (ไม

รวมขึ้นตึก) –สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ   
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนํา ศูนยเคร่ืองประดับ GERMANIUM เปนสรอยมีพลังพิเศษชวยในการ

ปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในรางกายใหสมดุล รางกายเปน



 

 

ปรกต ิระบบไหลเวียนโลหิตด ีชวยใหรางกายสดชื่น ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจาก
นันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจากทั่วโลกใหทานไดเลือกชม  

                     จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล เปนชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่ง
เกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทา
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสยีงทั่วทั้งเกาะไตหวัน และ ทั่วโลก 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟู�ด เยหลิ่ว ซื่อเจ่ียเมย 
 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  

 
 
 



 

 

                นอกจากน้ียังมีสินคาชนิดอ่ืนใหทานไดเลือกชม จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 
101 (ไมรวมชมวิวช้ัน 89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณของ เมืองไทเป 
ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย ภายในตัวอาคารมี
ลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทํา  หนาท่ีกันการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว และมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดใน
โลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาที บริเวณ
ที่ต้ังของตึกนี ้ยังเปนแหลงชอปปم�งแหงใหมที่เปนที่นิยมของ
ชาวไทเปและชาวตางชาติมีหางสรรพสินคาและชอปปم�งมอลล
อยูถึงสิบแหงบริเวณน้ีเปนแหลงชอปปم�งที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง
ของไตหวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุย ของฮองกงหรือพารากอ
นของกรุงเทพฯ ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน  

20.05 น. เหินฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที ่  
                     TG 635  (มีบริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 
22.50 น.   ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ   
  

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุตํ่า
กวา12 ป ) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุ
ตํ่ากวา12

ป) 

พักเดีย่วจาย
เพิ่ม 

จํานวน
ที่น่ัง 

11-15 APR 2020 
TG634 BKK-TPE  07.10-

11.50 
TG 635TPE-BKK  20.05-

22.50 

37,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 31+1 

**** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะคาตั๋ว 5,000 บาท ***** 
 
หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความ
เหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผูรวมคณะไมถึง  20  
ทาน ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทาน
อาหารบางม้ือไม เที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระ
คาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
 

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 ในสวนของหัวหนาทัวรที่

ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร 
 

    เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. กรุณาชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  
2. ลูกคาตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 20 วัน หากไมชําระ

เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวา
กรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนกัขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษิัท 

 
 เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ทางลูกคา (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตองแจงยืนยันทางอีเมลล  เพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทาง
บริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

 กรณีตองการขอรับเงินคาบริการคืน ลูกคา(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะอีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่เพ่ือทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พักฯลฯ 

 การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมด   

 การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ
วันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน



 

 

ไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํา นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา  

   5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลอง กับ สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน    
***มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน      

 
ขอควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรณุาเช็คเรื่องการย่ืนวีซาเขา  ประเทศ

ไตหวัน กับเจาหนาทีทุ่กครั้ง 
 


