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TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN  
พิเศษ1!!! .....น าคณะเคาทด์าวน ์ชมพลุไฟ ตึกไทเป 101*** 

 พิเศษ 2..ท่ีพลาดไม่ไดอ้าบน า้แรห่อ้งพกัส่วนตวั คลายความ 

เม่ือยเหน่ือยลา้ 

พิเศษ 3... นั่งกระเชา้ชมวิว พาโนราม่า ขา้มทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 

พิเศษ 4... เมนู BUFFET นานาชนิด กว่า 30 ชนิดใหท่้านเลือก 

 THAI AIRWAYS (TG) 

ขอพรเพ่ือความเป็นสิรมิงคล ณ วดัหลงซาน ตอ้นรบัปีใหม่ ปี 2019 
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วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วดัหลงซาน – ชอ้ปป้ิงตลาดซีเหมินติง  

                - เตรียมตวั COUNT DOWN (ไม่มีรถบริการแต่มีไกดค์อยใหบ้ริการ ท่านท่ีสนใจตอ้งนัง่รถไฟฟ้า ไป 

                ชมพลุ บริเวณดา้นนอก ตึกไทเป 101 ) 

05.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ROW  ประตู 2 - 3 .เคาท์

เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย ์(TG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรับทุกทา่นและนํา

ทา่นโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG632 

13.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้น นําทา่น

เดินทางสู ่เมืองไทเป   

 บ่าย   บริการอาหารว่าง แฮมเบอร ์+ ชานมไตห้วนั  

จากนั้นชม วดัหลงซาน (แต่มีอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์คนโสดไม่ควรพลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ ตอ้งมาท่ีวดั

น้ีเลย และ ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล ตอ้นรบัปี 2019)วดัท่ี

เกา่แกท่ี่สุดในไตห้วนั ซ่ึงข้ึนช่ือวา่สวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเชน่กนั 

ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหนา้ วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกั

และวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ี

งดงาม เชน่บริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบเสาดู

สวยงามเสมือนจริง สว่นดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบยอ่ยท่ีแสดงถึงฝีมือของชา่ง โดยในแตล่ะวนัจะมีผูค้น

มากมายทัง้นักทอ่งเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ  

 ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วนั  

จากนั้นใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศูนยร์วม

แฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระทา่น 

ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

พกัท่ี โรงแรม SUNWORLD DYNASTY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า  
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***หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ท่ีโรงแรม ท่ีพกั ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการเดินทางไป เคา้ท์

ดาวน ์บริเวณ รอบๆ ตึกไทเป 101 ทางบริษทัไม่มีรถให ้แต่ มีไกดค์อยบริการท่านท่ีตอ้งการไปเคา้ท ์

ดาวน ์โดยทางไกด ์จะนดัหมายท่านท่ีตอ้งการไปเคา้ดาวน ์แลว้นัง่รถไฟฟ้าใตดิ้นไป บริเวณ รอบๆ ตึก 

ไทเป 101 ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการชมพลุ ไฟ ท่ีทางโรงแรมจดัสถานท่ีดูให ้เป็นบริเวณ ดาดฟ้าของ

โรงแรม หรือท่านสามารถชอ้ปป้ิง บริเวณ รอบๆ โรงแรม ตามอธัยาศยั  ***   

 

วนัท่ีสอง        ไทเป – หนานโถว –ชิมชา - ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินอู่ – นัง่กระเชา้ขา้มทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นใหท้า่น แวะชิมชา ข้ึนช่ือของเมืองผูหล่ี เลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น เชน่ ชาอู่หลง เป็นตน้ จากนั้น

เดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆทะเลสาบ

แหง่น้ีจะมีจุดสาํคญัที่ ทอ่งเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศ

และชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท้า่นนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซาํจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีต ัง้อยู ่

บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากนั้นนําทา่นกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เชน่ นักปราชญข์งจ้ือ 

นักปราชญแ์หง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีต ัง้อยูห่นา้วดั ซ่ึงมี



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

มูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา ระหวา่งทาง 

  เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี 

จากนั้นนําทา่น นัง่กระเชา้ลอยฟ้า ใหมล่า่สุดขา้มภูเขาสูท่ะเลสาบสุริยนัจนัทรา เพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีแสน

สวยงามแบบพาโนรามา่ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจท่ีแสนสวยงามตามอธัยาศยั  

จากนั้นเดินทางสู ่เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการ

เดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา  

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่หน์านาชนิดกว่า 30 ชนิดแบบไม่อั้น  อาทิ seafood, 

teppanyaki, Japanese cuisine, casseroles, salads, drinks and desserts แบบไม่อัน้  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท้า่นไดอิ้สระ

กบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจทา่นท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่

เมืองไทยแน่นอนๆ   
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 พกัท่ี  โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสาม        ไทจง – ไทเป – รา้นขนมพายสปัปะรด - อุทยานเหยหล่ิว –หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวม

ค่าข้ึนตึก) – ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกทา่นแวะเย่ียมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงั

ของไตห้วนั มีรสชาติกลมกลอ่มจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กทา่นได ้

ลองทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือก

ซ้ือ เลือกชิม เชน่ ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมตา่งๆนานชนิด ให ้

ทุกทา่นไดล้องชิม เลือกซ้ือกอ่นเดินทางกลบับา้น  จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ 

เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลก

ตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหิน
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ชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ท ัง้

เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  

เท่ียง รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจีน กุง้มงักรน่ึงซีอ้ิว  

จากนั้นเดินทางสู ่ถนนเก่าจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริยก์วงสว้ี แหง่ราชวงศชอง 

จึงมีนักขุดทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทอง

และแร่ธาตุตา่งๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนั

อพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแตค่วามทรงจาํ จนกระทัง่มีการ

ใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทาํภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ 

" อู ๋เหยียนเตอะซันซิว  " ท ัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก

ภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักทอ่งเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาช่ืนชมความ

งดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีจากนั้นนําทา่นไปยงั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟทตึ์ก 101 ชัน้89 ) 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 

2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ี

รวบรวมร้านคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, 

BOTTEGA VENETA, BURBERRY,CALVINKLEIN , CHANEL 

, COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS 

VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT 

BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO 

,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE 

, ZARA  เป็นตน้  

เย็น รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจีน เส่ียวหลงเปาข้ึนช่ือ   

จากนั้นนําทา่นสู่ ตลาดซ่ือหลิน  ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์าร์

เก็ต ท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบง่เป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหาร

พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ หากใครไปไตห้วนัแลว้ไมไ่ดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือวา่ไปไมถึ่ง

ไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้กาํเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไขมุ่ก สว่นตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลาย

ชนิดตัง้แตร่าคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท ัง้สินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬาย่ีหอ้

ตา่งๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 
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พกัท่ี โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL แช่น ้าแร่หอ้งพกัส่วนตวั หรือเทียบเท่าใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัการแช่น ้าแร่ในหอ้งพกัส่วนตวั คลายความเม่ือยเหน่ือยลา้ ผ่อนคลายความเครียด และ

มีประโยชนต่์อสุขภาพ น ้าแร่จากบ่อพุรอ้นมีก ามะถนัท่ีสามารถ ช่วยรักษาโรคเก่ียวกับข้อต่อและ

ผิวหนงัไดห้ลายโรค 

 

วนัท่ีหา้     ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนนั้นเดินทาง ชม GERMANIUM POWER แหลง่ผลิต สินคา้ท่ีทาํจาก

ธาตุเจอร์เมเนียม ท่ีมีคุณสมบติัในการแผอิ่ออนลบท่ีสง่ผลดีตอ่ผูส้วมใส่ อาทิ

เชน่ ทาํใหเ้ลือดลมไหลเวียนดีข้ึน เพ่ิมพละกาํลงั ผอ่นคลายความตึงเครียด 

เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมท่ีแพร่หลายในหลายๆ ประเทศทัว่เอเชีย 

นําทา่นเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งข้ึนเพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาใน

การสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนทา่นเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะ

สัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ช ัน้บนดา้นในของอนุสรณ์สถาน สําหรับ

รูปแบบการกอ่ส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ย

กระเบ้ืองสีฟ้า ผนังทาํดว้ยหินออ่นทัง้ 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติ

ไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์หง่อิสรภาพ   ความเสมอ

ภาคและภราดรภาพ 

   14.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 633  

   16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ.ขอบคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ    
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต า่กว่า

12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต า่

กว่า12ปี) 

พกัเด่ียว

จ่ายเพ่ิม 

จ านวน

ท่ีน่ัง  

 31 DEC– 3 JAN 2019  33,900.- 32,900.- 31,900.- 6,000.- 31+1 

 **** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตัว๋ 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บริษทัฯมีสิทธิ์ ท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ท่ีจะเลื่อนการเดนิทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไม่ถึง  25  ท่าน ขอสงวนการเปลีย่นแปลงราคาโดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะ

การช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น้ําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กิโลกรัม, คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทัง้น้ียอ่มอยูใ่น

ขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่ง 

อตัราคา่บริการดงักลา่วไมร่วม 

 คา่ทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 คา่ VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 NTD ต่อคนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหัวหนา้ทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย 

ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
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เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นบัรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บคา่ตัว๋เต็มจาํนวน (เฉพาะตัว๋ CHARTER เท่ียวบินเหมาล า)   ตัว๋

เคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินลว่งหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองแลจา่ยมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจาํใดๆ ทัง้ส้ิน 

และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัร์ท ัง้หมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต ่

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ทัง้ส้ิน ถา้ยงัไมมี่การย่ืนวีซา่ หรือมีการเสียคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน แตมี่การย่ืนวีซา่ไปแลว้หรือมี

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ที่ จา่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเทา่นั้น 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระคา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + สว่นตา่งของภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิง และบริษัทฯ 

จะหกัคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เฉพาะเทา่ที่ ไดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเชน่ คา่วีซา่ เป็นตน้ 

1.4 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่น

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจาํที่ พกั  โดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร์ ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 
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หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางข ัน้ตํ่าผูใ้หญ ่25 ทา่นข้ึนไป เที่ ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 4. บริษัทฯไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสูญหาย, 

ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่ กรมแรงงานทัง้จาก

ไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไมส่ามารถไปเที่ ยวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานที่ อ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียว

เทา่นั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ,  ไมท่าน

อาหารบางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทาง

แลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

  13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ  กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 
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พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


