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เดินทาง วนัที่ 13 – 16 เมษายน 2563  

 

 

33,999 

สายการบินไทย สะสมไมลไ์ด ้50% 

ตึกไทเป101(ไม่รวมบตัรข้ึนตึก) - ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต 

 วดัจงไถฉานซ่ือ - วดัเหวินอู่ – ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - ชิมชาอู่หลง 

พิเศษ..แช่น ้ำแรใ่นหอ้งพกัสว่นตวั 1 คืน 

สวนดอกไมจ้งเซ่อ - รา้น Miyahara Ice Cream  

รา้นขนมพายสบัปะด – อนุสรณเ์จียงไคเช็ค - ซีเหมินติง 

อุทยานเย่หล่ิว – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน-ปล่อยโคมลอย 



 

 

 

 

 

วนัแรก          วนัจนัทร ์ที่ 13 เมษายน 2563  

                         กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ถ่ายรูปตกึไทเป101(ไม่รวมบตัรข้ึนตึก)–ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต-น ้าแร ่
 

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 

สายการบิน THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที่ คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 632 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

13.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก+ขนมเคก้ 

จากน้ัน น าท่าน แวะถ่ายรูป ณ ตกึไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 

เมตรสร้างขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการ

สัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศน าท่าน

ขึ้ นลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร  

**ไม่รวมบตัรข้ึนตกึชมวิว ชั้น 89**  

จากน้ัน น าทุกท่านไปชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนท์

มารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน 

อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของ

เตา้หูเ้หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนั คือ  ชานมไข่มุก 

ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ 

เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดก าแพง 

จากน้ันน าทา่นเขา้โรงแรมท่ีพกั : NEW TAIPEI HOT SPRING 4* หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สอง          วนัองัคาร ที่ 14 เมษายน 2563 

                    ไทเป - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัเหวินอู่ - วดัจงไถซานซ่ือ – ชิมชาอู่หลง 

                    ไถจง – ฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,ชาบู ชาบู ไตห้วนั,เส่ียวหลงเปา 

ชอ้ปป้ิง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด  



หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว       

จากน้ัน น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงไดร้ับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนด์แห่งไตห้วนัตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการ

ท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ

วนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสูง

ระดบั 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร 

เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะ

ภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดูคลา้ย

พระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนั

ไพเราะว่า สุริยนัจนัทรา ใหท่้านด่ืมด า่กบับรรยากาศ

ริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่

ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั 

จากน้ัน น าท่านไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท่ี วัดเหวินอู่ ซ่ึง

หมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวน

อูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว

ท่ีตั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ1ลา้นเหรียญไตห้วนั  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง  เมนูพิเศษ..ปลา

ประธานาธิบดี 

หลังอาหาร น าท่านนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและพระ

โพธิสตัว ์ณ  

วดัจงไถฉานซ่ือ ซ่ึงถือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก งบประมาณสรา้งกว่า

หมื่นลา้นบาท  มีความสงู150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบั

ตึก 101 มีโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง

รุนแรงท่ีเมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป 

แต่วัดจงไถถานน้ีกลับไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาให้กับชาว

ไตห้วนัมาก  มีหอ้งเรียนกว่า  1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระ

ธรรม น าท่านกราบ นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 

จากน้ัน น าท่าน ชิมชาอู่หลง ไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซาน

ดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีท าใหช้าท่ีน่ีมี

รสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงท่ีน่ียังเป็นพันธุ์ชาท่ีน ามาปลูกใน

ประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝาก

ตามอธัยาศัย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความส าคญั

เป็นอันดับ 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจาก

ทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตจึ้งท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา  

เยน็  บริการอาหารเยน็  เมนู....สเตก็+สลดับาร ์

หลงัอาหาร น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจี๋ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ เมือง

ไถจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านที่ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER 

พลาดไม่ไดท้ี่น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยอยา่งแน่นอน 



  จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรม : KUN HOTEL 4*  หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม          วนัพุธ ที่ 15 เมษายน 2563 

                         รา้นขนมพายสบัปะรด - สวนดอกไมจ้งเซ่อ - รา้นไอศกรีม Miyahara Ice Cream (ฟรี 1 สกรูป๊)

   อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ซีเหมินตงิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร เดินทางไปยงัรา้น รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีกมากกว่า100 ชนิด ใหท่้านได้

เลือกซ้ือเป็นของฝาก จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  

ฟารมด์อกไมจ้งเซ่อ ฟารม์ดอกไมข้นาด 37 ไร่ ท่ี

เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนิดมากกว่า 1,000 สาย

พนัธุ ์เช่น ดอกลิลล่ี ดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และท่ีน่ี 

ยงัเป็นฟารม์ดอกไมเ้ดียวท่ีประสบความส าเร็จในการ

ปลกูดอกทิวลิปในประเทศไตห้วนั ซ่ึงฟารม ์ดอกไมจ้ง

เซ่อจะมีดอกไม ้และพนัธุ์ไมต่้างๆ สลับหมุนเวียนกัน

ใหไ้ดช้มกนัตลอดทั้งปี 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง เมนูพิเศษ..ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไป รา้นไอศครีมมิยาฮาร่า (Miyahara Ice Cream) รา้นไอศครีม ช่ือดงั

ของเมืองไทจงท่ีเรียกไดว้า่หาก คุณไมไ่ดม้าล้ิมลองถือว่าพลาดมาก เดิมทีตวัรา้นตึกแดงเก่าแต่คลาสสิค

เป็นโรงพยาบาลรักษาดวงตาท่ีใหญ่ท่ีสุด ของเมืองไทจง มีชาวญ่ีปุ่น นายมิยาฮาร่า ทาเคโอะ เป็น

เจา้ของ ในยุคท่ีชาวญ่ีปุ่นเขา้มาปกครองไตห้วนั ต่อมาทาง รา้นขนมไดเ้ขา้มาปรบัเปล่ียนเป็นรา้น

ไอศครีม โดยสไตลก์ารตกแต่งรา้นไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภาพยนตแฟนตาซี ช่ือดงั HARRY POTTER มี

มุมใหท่้านใดถ่้ายภาพและเลือกซ้ือผลติภณัฑต่์างๆ อาทิ ไอศครีม ท่ีขึ้ นช่ือ ของรา้น , เคร่ืองด่ืมต่างๆ, 

ขนมของฝาก รวมไปถึงของท่ีระลึกต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือก่อนกลบัไทยไดอี้กดว้ย พิเศษ! เฉพาะคณะ

เดินทางเท่านั้น ฟรี! รบัไอศครีมท่านละ 1 Scoop ใหท่้านไดล้ิ้มลองความอร่อย 

  จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบั เมืองไทเป 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการ

ก่อสรา้งคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม มี

อาณาเขตท่ีกว ้างขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี 

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมือง

ไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี

และโรงละครอีกดว้ย 

จากน้ัน น าท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง เปรียบเสมือนสยามส

แควรใ์นกรุงเทพฯแหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์

วยัรุ่นมากมาย เส้ือผา้ รองเทา้กีฬายี่หอ้ดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, 

ADDIDAS PUMA  ซ่ึงราคาถูกกวา่ประเทศไทย  

หมายเหต.ุอิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชิม 

จากนั้น น าท่านเขา้โรงแรม : MIDTOWN RICHARDSON HOTEL 4*  หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที่สี่           วนัพฤหสับดี ที่ 16 เมษายน 2563 



                GERMANIUM POWER CENTER – อุทยานแห่งชาตเิยห่ล่ิว – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

           ปล่อยโคมลอยผิงซี  - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านไป GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึง

สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้หลงัอาหาร สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียน

โลหิตดีช่วยใหร้่ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิยห่ล่ิว  

ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น 

รปูเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวั

ของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน ้าทะเลและลม

ทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมี

ช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้มงักร +อาหารจนีซีฟู๊ด 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่

บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ี

ทีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี

ช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนัแลว้ นักท่องเท่ียวจะเพลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและใหท้า้นเลือกชิมและซ้ือเป็น

ของขวญัของฝาก  

จากนั้น น าท่านเดินทางไปปล่อยโคมลอย ผิงซี  **ฟรีโคมลอย 2 ท่าน ตอ่ 1โคม** 

  จากนั้นน าท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

20.05 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 633 

22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
เง่ือนไขราคา 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดี่ยว 

จา่ยเพิ่ม 

13 - 16 เมษายน 2563 33,999 33,999 32,999 5,000 
 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 



วนัท่ี  15 มกราคม 2563  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 

 ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถกูระบุไวทุ้กแหง่ 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั 

 ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ *(ส าหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารกัษาอยู ่ในขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ) 

**กรณีตอ้งการประกนัท่ีมีความคุม้ครองเพิ่มเตมิ สามารถสอบถามซ้ือเพิ่มเตมิไดค้่ะ** 

 น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน ้าหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. รวม 2 ช้ิน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  + หกั ณ ที่จา่ย 3% (เฉพาะค่าบริการ) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าพาสปอรต์   

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน + พนักงานขบัรถรวม 4 วนั 1,200 NTD ตอ่ท่าน 

 ส่วนหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง

ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใชทู้ไกดห์รือไม่มีหวัหน้าทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหน้า / การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

**กรณีลกูคา้ไม่ลงรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมที่ระบุไว ้เก็บเงินเพิ่ม 1,000 NTD/รา้น/ท่าน ทุกกรณี** 

การยกเลิก 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัขึ้ นไป  เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วนั   เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

***หมายเหต.ุ.ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ*์** 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 



 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

การช าระเงิน  บริษัทฯ ขอรบัมดัจ  าในวนัจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้

ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะ

ไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 

เอกสารท่ีใช ้ ส  าหรบัท่องเท่ียว 

ส าเนาหนงัสือเดนิทาง สง่พรอ้มใบจองทวัร ์

หนงัสือเดนิทาง (ตอ้งมีอายใุชไ้ดไ้ม่ต า่กว่า 6 เดอืน)  

หมายเหต.ุ.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

******************************************************** 


