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NT367
ทวัรไ์ตห้วัน ฟารม์แกะชงิจงิ จวิเฟิน 4 วัน 3 คนื (CI)
ทัวรไ์ตห้วัน , 4 วัน 3 คนื ,

RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL  , LE PARKER HOTEL  , HOLIDAY INN EAST TAIPEI

ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ผหูล ี- อาบน้าํแร ่- ฟารม์เลยีงแกะชงิจงิ - สวนสนุกหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 เผา่ 
นงักระเชา้ซนัมนูเลค - ศาลเจา้กวนอู - ชมิชาอูหลง - ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต - ไทเป - หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน 
ถนนโบราณสอืเฟิน (ปลอ่ยโคมไฟ) - TAIPEI FISH MARKET - ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต - หอทรีะลกึเจยีงไคเช็ค 

วดัหลงซนัซอื - รา้นขนมเคก้สบัปะรด - ซเีหมนิตงิ - MITSUI OULET PARK

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิเถาหยวน - ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ผหูล ี- อาบน้าํแร ่(ในหอ้งพกัสว่นตวั) 

06.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ CHINA AIRLINES
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

08.35 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน โดย สายการบนิ CHINA AIRLINES เทยีวบนิท ีCI838 (มอีาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืง)

13.15 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน บรกิารของวา่งบนรถ เดนิทางสู ่เมอืงไทจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) 

นําทกุทา่นเยียมชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นของเหลา่ทหารพรรคก๊กมนิตังหลังจากทอีพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค
ปัจจบัุนรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตัง
บา้นแตล่ะหลังจะถูกแตง่แตม้ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอย่างมาก
ไม่เวน้แตพ่นืถนนทางเดนิก็ถูกแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทัวทังหมู่บา้น

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สลดั+สเต็กจานรอ้น) 

หลังรับประทานอาหารค่าํ เดนิทางสู ่เมอืง ผหูล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงทไีดข้นึชอืวา่มอีากาศดทีสีดุของไตห้วัน
และยังเป็นแหลง่อาบน ้าํแร่ทดีทีสีดุของไตห้วันอกีดว้ย เนืองจากเมอืงนีอยู่ในหบุเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูทังเมอืง
จงึทําใหเ้ป็นเมอืงทมีอีากาศบรสิทุธทิสีดุของไตห้วัน

เชญิทา่น อาบน้าํแร ่ตามอัธยาศัยเพอืผอ่นคลายความเหน็ดเหนือยเมอืยลา้จากการทํางานและการเดนิทาง

ทพีกั
RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ผหูล ี- ฟารม์เลยีงแกะชงิจงิ - สวนสนุกหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 เผา่ - นงักระเชา้ซนัมูนเลค - ศาลเจา้กวนอ ู- ชมิชาอหูลง - ไทจง -
ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา้

นําทา่นสู ่ฟารม์เลยีงแกะชงิจงิ เป็นฟารม์เลยีงแกะทอียู่บนภเูขาสงู สภาพภมูปิระเทศและสงิกอ่สรา้งตา่งๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนวิซแีลนด์
แบง่เป็น 2 โซนใหญ่ๆคอื บรเิวณฟารม์ทเีลยีงแกะและบรเิวณชมววิ ในบรเิวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะไดอ้ย่างใกลช้ดิ
เชญิทา่นอสิระใหอ้าหารแกะและถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภมูอิากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทังปี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไกอ่บโอง่)

บา่ย
นําทา่นสู ่สวนสนุกหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 เผา่ จากนันใหเ้วลาทา่นอสิระเลน่เครืองเลน่ทมีอียู่มากมายในสวนสนุก เครืองเลน่ไฮไลทข์องทนีีคอื
UFO และยังมเีครืองเลน่อนืๆอกีมากมายใหท้า่นไดส้นุกกันอย่างเต็มอมิ และยังมสีวนดอกไมท้จัีดอย่างสวยงามในสไตลย์ุโรป
ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับสวนดอกไมอ้ย่างเต็มอมิ 

จากนันนําทา่น นงักระเชา้ลอยฟ้าไปทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซงึตอ้งขา้มภเูขาทมีคีวามอุดมสมบรูณ์มป่ีาหนาทบึ
และพบทวิทัศนช์นัสดุยอดของทะเลสาบสรุยัินจันทราจากมุมสงู ซงึจะเห็นตัวทะเลสาบสรุยัินจันทราไดเ้กอืบทังทะเลสาบ

จากนันนําทา่นกราบไหวส้งิศักดสิทิธทิ ีศาลเจา้กวนอ ูเชน่ ศาสดาขงจอื เทพเจา้แหง่ปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย์
รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทตัีงอยู่หนา้วัด ซงึมมีูลคา่ตัวละ1ลา้นเหรียญไตห้วัน
โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถชนืชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสรุยัินจันทรา 

จากนันนําทกุทา่นไป ชมิชาอหูลง ซงึชาอูหลงมตีน้กําเนดิทไีตห้วันโดยเฉพาะทจัีงหวัด หนนัโถว แหง่นีเป็นแหลง่ปลกูชาอูหลงทดีทีสีดุ
ทา่นจะไดช้มิชาอูหลงเกรดเอทตีอ้งปลกูบน ภเูขาสงูของจังหวัดหนันโถวทคีวามสงูเหนือระดับน ้าํทะเล 2,000 เมตร ขนึไป 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ไทจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สกุชีาบูชาบู) 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิงท ีฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต เป็นไนทม์ารเ์ก็ตทใีหญ่ทสีดุของเมอืงไทจง เป็นแหลง่รวมวัยรุ่นและนักชอ้ปปิงของเมอืงไทจง
โดยเฉพาะในวันสดุสปัดาหจ์ะมผีูค้นมากมายรวมถงึนักทอ่งเทยีวทตีา่งมุ่งหนา้มาชอ้ปปิงทตีลาดแหง่นี มสีนิคา้หลากหลายทังเสอืผา้ รองเทา้
ของกนิ ซดี ีของเลน่ รวมถงึของวา่งมากมายอาทเิชน่ ชานมไขมุ่ก กนุเชยีงยักษ์ เตา้หูเ้หม็น



มเีวลาใหท้า่นอสิระเลอืกซอืเลอืกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย

ทพีกั
LE PARKER (3+ ดาว)หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไทจง - ไทเป - หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน - ถนนโบราณสอืเฟิน (ปลอ่ยโคมไฟ) - TAIPEI FISH MARKET - ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศไตห้วันและเป็นเมอืงทอีากาศดทีสีดุในเอเซยี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพนืเมอืง)

บา่ย
นําทกุทา่นทา่นอสิระ ชอ้ปปิง หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน ซงึเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ
มนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทนีี การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่ง  ๆทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย
ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทงิไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทังมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชอื” และ
“อู๋เหยียน เตอะซนัชวิ” ทัศนียภาพภเูขาทสีวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทยีวจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชนืชม
จวิเฟินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง ปัจจบัุนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากแหง่หนงึของไทเป
ทคีกึคักไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมายทเีรียงรายไปตามทางในหมู่บา้น จนทําใหท้า่นเลอืกซอืเลอืกชมรา้นคา้ตา่งๆไดอ้ย่างไม่รูเ้บอื 

จากนันนําทา่น ปลอ่ยโคมไฟ ขอพรท ีถนนโบราณสอืเฟิน เมอืพดูถงึการปลอ่ยโคมไฟตอ้งนกึถงึทนีีเป็นอันดับแรก ดว้ยชอืสถานท ี“สอืเฟิน”
ซงึแปลวา่ “สบิเต็ม” จงึเป็นความหมายทดีใีนการปลอ่ยโคมไฟขอพร เพราะพรทเีราขอนันเราก็จะไดรั้บมาแบบเต็มๆตามชอืสถานที
นอกจากนียังมรีา้นคา้ตา่งๆมากมายเรียงรายสองขา้งทาง ไฮไลทอ์กีอย่างหนงึของทนีีคอื “ทางรถไฟ” ทผีา่กลางถนนโบราณแหง่นี
เนืองจากในอดตีมกีารสรา้งทางรถไฟเพอืขนถ่านหนิจากในเหมอืงสง่ออกไปยังดา้นนอก ซงึปัจจบัุนทางรถไฟเสน้นียังถูกใชง้านจนถงึปัจจบัุน
และสถานีรถไฟโบราณสอืเฟินยังเป็นโลเกชนัในการถ่ายทําละครหลายๆเรืองอกีดว้ย เชน่ Dust in the Wind 

จากนันนําทกุทา่นเยียมชม TAIPEI FISH MARKET เป็นแหลง่รวมอาหารทะเลสด  ๆทใีหญ่ทสีดุของไตห้วัน หรืออกีชอืทเีรียกกันมาอย่างคุน้หวูา่
Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อ  ๆวา่ตลาด ADD สถานทแีลนดม์ารก์อกีหนงึแหง่ของไตห้วัน
เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพนืทตีลาดเดมิเมอืปี 2012
ซเูปอรม์ารเ์ก็ตสไตลญ์ปีุ่ นขนาดใหญ่อาณาจักรแหง่อาหารสดใหม่ทังของทะเล, ผัก, ผลไมแ้ละขนมตา่งๆ
ทจัีดใหบ้รกิารเป็นโซนของแตล่ะประเภทอาหารจํานวนมากมายภายใตห้ลังคาเดยีวกัน ทังนีคณุสามารถเลอืกของสดจากโซนตา่งๆ
มาใหค้รัวในตลาดปลาปรุงสกุไดต้ามใจชอบ รับประกันคณุภาพของอาหารและความสะอาดทจีะทําใหค้ณุลมืภาพตลาดสดแบบเดมิ  ๆไปไดเ้ลย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (อาหารพนืเมอืง)

บา่ย
พาทา่นไปอสิระช็อปปิงตามอัธยาศัยท ีซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ตไนทม์ารเ์ก็ตทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในเมอืงไทเป ซงึแบง่เป็น 2 โซน คอื
ตลาดอาหารพนืเมอืงและตลาดคนเดนิ อาหารพนืเมอืงทขีนึชอืทสีดุของไตห้วันคอื เตา้หูเ้หม็น
หากใครไปไตห้วันแลว้ไม่ไดล้มิลองรสชาตขิองเตา้หูเ้หม็น ก็ถอืวา่ไปไม่ถงึไตห้วัน และยังมเีครืองดมือกีชนดิทมีตีน้กําเนดิทไีตห้วันคอื
ชานมไขมุ่ก สว่นตลาดคนเดนิก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิตังแตร่าคาถูกถงึราคาปานกลาง มทัีงสนิคา้เสอืผา้ รองเทา้ เครืองประดับ
โดยทรีองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีหอ้ตา่งๆจะมรีาคาถูกกวา่เมอืงไทยประมาณ 20-30% สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ทพีกั
HOLIDAY INN EAST TAIPEI (4 ดาว)หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไทเป - หอทรีะลกึเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซนัซอื - รา้นขนมเคก้สบัปะรด - แหลง่ช็อปปิงซเีหมนิตงิ - MITSUI OUTLET PARK -
สนามบนิเถาหยวน - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม



พาทกุทา่นเยียมชม หอทรีะลกึเจยีงไคเช็ค ซงึสรา้งจากหนิอ่อนทังหลัง
ศกึษาชวีประวัตแิละผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คพรอ้มถ่ายรูปกับรูปปันทองเหลอืงขนาดใหญ่ทตัีงอยู่ในโถงใหญ่ชนับน
ชนัลา่งเป็นหอ้งแสดงนทิรรศการและขา้วของเครืองใชข้องอดตีผูนํ้าตัวอาคารเป็นหนิอ่อนทังหลัง
มลัีกษณะการกอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทปัีกกงิงดงามตระการตา เป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงไทเปดา้นขา้งของหออนุสรณ์
เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาตขินาดใหญ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนี 

จากนันพาทา่นไปกราบไหวข้อพร พระโพธสิตัวก์วนอมิ ท ีวดัหลงซนัซอื เป็นวัดศักดสิทิธเิกา่แกโ่บราณอายุ 260 ปี สรา้งตังแตส่มัยราชวงศช์งิ
ในแตล่ะวันจะมผีูค้นมากราบไหวแ้ละสวดมนตรก์ันเป็นจํานวนมาก วัดนีถูกบรูณะมาแลว้หลายครังจากความเสยีหายทเีกดิจากแผน่ดนิไหว
และทหีนักทสีดุคอืชว่งสงครามโลกครังท ี2 ซงึวัดนีเสยีหายทังหมด แตเ่กดิสงิอัศจรรยค์อื องคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิ
กลับไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ตน่ดิเดยีว นอกจากนียังมเีทพเจา้ของลัทธเิตา๋อกีหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร 

จากนันพาทา่นไปชมิขนมขนึชอืทสีดุของไตห้วันท ีรา้นขนมเคก้สบัปะรด ซงึทําจากแป้งเคก้โดยทภีายในสอดไสส้บัปะรดกวน
ทมีเีนือละเอยีดนุ่มนวล มรีสชาตทิอีร่อยมาก และมแีพ็คเกจทอีอกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะทจีะเป็นของฝากอย่างดี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสยีวหลงเปา)

บา่ย
นําทา่นอสิระช็อปปิงตามอัธยาศัยกันตอ่ท ีแหลง่ชอ้ปปิง ซเีหมนิตงิ เปรียบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ
แหลง่ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กฟิช็อป สไตลวั์ยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเทา้ยีหอ้ ONITSUKA TIGER
ทกํีาลังไดรั้บความนยิมทเีมอืงไทยขณะนี เป็นรองเทา้สญัชาตญิปีุ่ นทไีตห้วันขายถูกทสีดุในโลก
เป็นสงิทพีลาดไม่ไดสํ้าหรับทกุคนทเีดนิทางมาถงึไตห้วัน เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นไปอสิระชอ้ปปิงแบรนดเ์นมราคาถูกท ีMITSUI OULET PARK เป็นศนูยร์วม outlet ขนาดใหญ่ททัีงหมด 5 ชนั แบง่เป็น 2 โซน คอื
In Mall และ Out Mall แนะนําใหด้ ูDirectory ไวเ้ลย เพราะใหญ่มาก  ๆรา้นรองเทา้ทคีนไทยนยิมซอืสว่นมากจะอยู่ โซน Out mall
ศนูยร์วมรา้นของเทา้ชอืดังทพีากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรคข์อง ขาชอ้ป - แม่คา้ออนไลนห์วิของไปขายกัน เพราะถูกกวา่ญปีุ่ น สงิคโปร์
เกาหล ีฮ่องกง และมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากกวา่ 100 แบรนด์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกําแพง+ขาปูยกัษ)์ 

สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน

23.10 น.
อําลา กรุงไทเป เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทยีวบนิท ีCI 837 (มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)

02.00 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี11 เมษายน 2562 เวลา 11:35 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ ( 2-3 ท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาลไมเ่กนิ 500,000 บาท)
ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ

อัตรานไีมร่วม

• กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมัตอ่ท่าน สว่นเกนิกโิลกรมัละ 500 บาท

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ไตห้วนัราคา 1,700 บาท (กรณไีดร้บัการยกเวน้วซีา่ตามเงอืนไข)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทจี่าย 3%

• ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ+คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัรท์เีดนิทางจากประเทศไทย (ขนึอยูก่บัความพงึพอใจของลูกคา้)

เงอืนไขในการจอง และการยกเลกิ
• เงอืนไขในการจอง มดัจําท่านละ 10,000 บาทตอ่ท่าน และ ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา
หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• เงอืนไขในการจอง (สาํหรบักรุป๊ปีใหม ่หรอื สงกรานต ์) มดัจําท่านละ 15,000 บาทตอ่ท่าน และ ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันลว่งหนา้
(การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)

• การยกเลกิ
• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• ยกเลกินอ้ยกวา่การเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้



• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ มอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทเีดนิทาง (หากโดนปฏเิสธเขา้ประเทศ ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณ!ี!!)

เงอืนไขสําคญั

รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว คา่ทวัรท์จีา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด
และผูจ้ดัไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง
ฉะนนัหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด
หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั) ทางผูจ้ดั
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทงัคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่า่น
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