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EXPLORING TAIWAN ชอ้ป กิน ฟิน+++WINTER 

ไทเป - ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - อุทยานอารีซนั 4 วนั 3 คืน 

นัง่รถไฟโบราณ - ชมอุทยานป่าสนพนัปี  

ม้ือพิเศษ!!!! อาหารจนีน่ึงชุดจกัรพรรด์ิหรูหราและอลงัการกว่า 30 เมนู 

ใหเ้ลือกทาน (เมนูตามฤดกูาล) บนโตะ๊กลมพิเศษพรอ้มซ้ึงน่ึงขนาดยกัษ ์

**** พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว **** 

เดินทางโดยสายการบิน ไชน่าแอรไ์ลน ์(CI)
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วนัแรก            กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บา้นฮิโนกิ – เมืองเจียอ้ี  

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  ROW S ประตู 8  

สายการบินประจําชาติ  CHINA AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรบัทุก

ท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง 

08.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI838 

13.10 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดินทางสู่

เมืองหนานโถว เมืองหน่ึงในภูมิภาคไตห้วนัตอนกลาง มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมหลายแห่ง เมืองน้ีข้ึนช่ือเร่ือง

ความสวยงามของธรรมชาติ. 

บ่าย บริการอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม  

  จากนั้นนําทา่นสู่  หมูบ่า้นญ่ีปุ่น HINOKI VILLAGE เดินทางเย่ียมชม หมูบ่า้นญ่ีปุ่นเกา่ฮิโนกิ( Hinoki Village) 

อดีตเป็นบา้นพกัของทหารญ่ีปุ่น ในชว่งปกครองไตห้วนั ภายใน

หมูบ่า้นจะเป็นบา้นเกา่สไตสญ่ี์ปุ่นชัน้เดียว ปัจจุบนัเป็นรา้นขาย

ของเกไ๋กม๋ากมาย รวมไปถึงยงัมีพิพิธภณัฑท่ี์บอกเลา่เร่ืองราวใน

อดีตของท่ีน้ีดว้ย ใหท้า่นไดช้ม เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และ

ถา่ยรูปกบัวิวสวยๆท่ีไมค่วรพลาด 

เย็น  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู สเต็ค หมู เน้ือ ไก่ ปลา + สลดับาร ์ 

พกัท่ี โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสอง     เมืองเจียอ้ี–อุทยานอารีซนั – ป่าสนพนัปี – นัง่รถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต  

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําทา่นสู่ อุทยานอารีซัน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําคณะทา่นนั่งรถไฟโบราณชม

อุทยานเป็นสถานที่ ทอ่งเท่ียวที่ มีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนั 

เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์ทัง้ป่าไม ้เทือกเขา ลาํเนาไพร 

สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไมไ่ดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ีครั้ง

หน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 1,00ปี ทิวสนตัง้เรียง

ตระหงา่น พร้ิวตามลมอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอก

จางๆ ในเหมาะแกก่ารเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจาํอยา่งหาท่ี

เปรียบไมไ่ดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซนั อุทยานแหง่ชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยูสู่งจากระดบัน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สมัผสั
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อากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญท่ี่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีนอ้ง ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบท่ีนําสายน้ําจากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแหง่น้ี พรอ้มทัง้

ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุมี์ความสวยงามท่ีแตกตา่งกนัไป ซ่ึงตน้สนแตล่ะตน้มีอายุ

มากกวา่รอ้ยปี จากนั้นใหท้า่นไดแ้วะชิมชาข้ึนช่ือ ของอุทยานอารีซนั  

    เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอุทยาน 

นําทา่นสู ่ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท้า่นไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง

เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจทา่นท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ   

    คํา่  อิสระรบัประทานอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

  พกัท่ี         โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม    ไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซําจัง๋– ไทเป- แวะชิมพายสปัประรด – ตึก  

                    ไทเป 101 (ถ่ายรปูดา้นนอก ไม่รวมข้ึนตึก) – ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู ่ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสําคญัท่ีทอ่งเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทา่น

ลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท้า่นนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซาํจัง๋ ณ วดั

พระถงัซา้จัง๋ ท่ีต ัง้อยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากนั้น นําทา่นกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เชน่ 

นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์หง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้
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อยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลาประธานาธิบดี  

จากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่ไทเป ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง นําทุกทา่นแวะเย่ียมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึง

พายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกลอ่มจนเป็นท่ี

รู ้จ ักไปทั่วโลก อิสระให ้ทุกท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เชน่ 

ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ ตึกไทเป 

101 (ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก ไม่รวมข้ึนตึก)  แวะใหท้า่นได ้

ถา่ยรูปดา้นหนา้ ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชัน้

เย่ียมสามารถทนทานตอ่การสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็ว

ท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร  

เย็น  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจีน + พระกระโดดกําแพง  

จากนั้นใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศูนยร์วม

แฟชั่นทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้

หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ  มากมายตามอธัยาศยั 

พกัท่ี            โรงแรม PLATTINUM HOTEL //INTRENDY HOTEL // GALLERY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี          ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหล่ิว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจกัรพรรด์ิ  

                  – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนํา ศูนยเ์คร่ืองประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษชว่ยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรับ

สภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ชว่ยใหร่้างกายสดช่ืน ลด

อาการปวดเม่ือยและนอกจากน้นัยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทั่วโลกใหท้า่นไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมี
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สินคา้ชนิดอ่ืนใหท้า่นไดเ้ลือกจากนั้นนําทา่นเท่ียวชม  อนุสรณ์

สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งข้ึนเพ่ือรําลึกถึง

คุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและ

ศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้ง

เสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนทา่นเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะ

สัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ ัน้บนดา้นในของอนุสรณ์สถาน 

สาํหรับรูปแบบการกอ่สรา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังทาํดว้ยหินออ่นทัง้ 

4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระ

อาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์หง่อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนู  กุง้น่ึงซฮี๊ว + อาหารจีนสไตลไ์ตห้วนั 

นําท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ํา

ทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ย

โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หินเศียรราชินี และ

รองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทั่ว

ท ัง้เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก จากนั้นนําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคารจากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่นครนิวไทเป ไฮไลทข์อง

การทอ่งเท่ียว ซ่ือเฟิน คือ การปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)  จากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเลน่ท่ี

ถนนสายเกา่ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีท ัง้รา้นคา้ รา้นอาหารเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ย

โคมลอยหรือเขียนคาํอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผก็่มีใหบ้ริการ อีกหน่ึงสถานีท่ีผูค้นนิยม ปลอ่ยโคมลอยกระดาษกนั 

ใหทุ้กทา่นไดป้ลอ่ยโคม ลกัษณะเดน่ของซือเฟ่ินคือมีเสน้ทางรถไฟท่ีตัง้คูข่นานไปกบัถนนโบราณซือเฟ่ิน (Shifen 

Old Streets,) ใหค้วามรูสึ้กคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเรา ท ัง้ยงัมีความสําคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมในอดีตของไตห้วนัเป็นอยา่งมาก ภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพ้ืนเมือง, รา้นขายของท่ี
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ระลึกและอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีน้ําตกซือเฟ่ิน (Shifen Waterfall,) น้ําตกขนาดใหญด่ว้ย

ความสูง 20 เมตร ไฮไลทเ์ดน่ของเมืองท่ีไดร้ับความนิยมเป็นอยา่งมากมีความสวยงามจนไดร้ับการขนานนามวา่  

“ไนแองการ่าแห่งไตห้วนั” ซ่ึงสามารถเดินจากสถานีหา่งออกไปเพียงไมไ่กลใชเ้วลาเดินเทา้ประมาณ 20 – 30 

นาที  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ม้ือพิเศษ!!!! อาหารจีนน่ึงชุดจกัรพรรด์ิหรูหราและอลงัการกว่า 

30 เมนูใหเ้ลือกทาน(เมนูตามฤดกูาล) บนโตะ๊กลมพิเศษพรอ้มซ้ึงน่ึงขนาดยกัษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเถาหยวน  

23.10 น. เหิรฟ้าเดินทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์   เท่ียวบินท่ี CI837 

                   (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน)  

02.00+1 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 
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กําหนดการเดินทาง 

( NOV2018 - MAR 2019)  

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

(ไม่มีเตียงเสริม)  

พกัเด่ียวเพ่ิม 

17 – 20 NOV 2018   23,500.- 22,500.- 4,500.- 

4 – 7 DEC 2018 **  24,500.-  22,500.- 4,500.- 

8 – 11 DEC 2018** 24,500 23,500.- 4,500.- 

21 – 24 DEC 2018 24,500.- 23,500.- 4,500.- 

04- 07 JAN 2019 24,500.- 23,500.- 4,500.- 

26 – 29 JAN 2019 24,500.- 23,500.- 4,500.- 

15 – 18 MAR 2019  24,500.- 23,500.- 4,500.- 

16- 19 MAR 2019 24,500.- 23,500.- 4,500.- 

30 MAR – 2 APR 2019  24,500.- 23,500.- 4,500.- 

หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือน

การเดินทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / 

กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือไม ่เท่ียวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บริการ

คืนได ้เพราะการชาํระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

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) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
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 คา่ VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั  รวมเป็น 800 NTD ต่อคน(ลูกคา้)/ ต่อทริป ในส่วนของหัวหนา้ทัวรท่ี์ดูแลคณะจาก

เมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นบัรวมวนั

เสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินลว่งหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจา่ยมดั 

จาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจาํใดๆ ทัง้ส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือ

เดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัร์ท ัง้หมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต่ 

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 

2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ 

ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในสว่นมดัจาํ 

4.2 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์  

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจาํที่ พกั  โดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

 



 

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 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางข ัน้ตํ่าผูใ้หญ ่20 ทา่นข้ึนไป เที่ ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือ

จากอุบติัเหตุตา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล 

หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่ กรมแรงงานทัง้จากไทย และ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานที่ อ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม

สถานการณด์งักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางม้ือ 

เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ี

ไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ ของบริษัท ฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซา่เขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ที่ ทุกครั้ง 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


