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พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
อาหารพเิศษ 
สก้ีุสตูรไต้หวัน พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด 

สเต็กและบฟุเฟ่ต์สลัดบาร์  

เส่ียวหลงเปาท่ี ข้ึนช่ือในไทเป   

ปลาประธานาธิบดี 



ST2-กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ CI5D4N AUG-DEC 2018 

สลัดกุ้งมังกร  

เป็ดปักก่ิง 

พระกระโดดก าแพง 

ก าหนดการเดินทาง   สิงหาคม – ธันวาคม 2561 (ดพูเีรียดจากตารางด้านล่างค่ะ) 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ซเีหมนิตงิ – 

อาบน า้แร ่

 
 
 
 
 
 
 
06.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคาทเ์ตอร ์S ประต ู 8  

สายการบนิ CHINA AIRLINE  เจา้หนา้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบั
ทกุทา่น 

  08.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป...โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่CI 838 
13.15 น. ถงึท่าอากาศยานเจยีงไคเช็ค เมอืงเถาหยวน หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ูก้ง มีคนกล่าวว่าเปลอืกของกูก้งอยู่ปักกิง่แต่หัวใจอยู่

ไตห้วันเพราะพพิธิภัณฑแ์หง่นี้ไดร้วบรวมของล้ําคา่ในพระราชวังกูก้งของปักกิง่ไวท้ัง้หมดซึง่
ประเมนิค่ามไิดแ้ละเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงของล้ําค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5 ,000 ปี ชมของล้ําค่าหายากเช่น หยก
ผักกาดขาว หยกหมสูามชัน้ ตราประทบัประจําตวัเฉียนหลง ฮอ่งเต ้งาชา้งแกะสลกั ฯลฯ 

 
 เย็น   บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ พระกระโดดก าแพง 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ (สยามสแควแ์หง่ไทเป) แหลง่
รวมเทรนวยัรุน่ใหม่ๆ อสิระทกุทา่นสนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิมใีหเ้ลอืกมากมาย  
 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.ntphotel.com/e_index.html  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

ไดง้า่ยๆภายในหอ้งพกัของทา่น 

หมายเหต ุ 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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- ในคนืนี ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัใสส่มัภาระ เพือ่พกัทีฮ่วัเหลยีน 1 
คนื เนือ่งจากวนัรุง่ข ึน้ตอ้งน ัง่รถไฟดว่นเดนิทางสูฮ่วัเหลยีน  
 
 
 
 

วนัทีส่อง ไทเป – น ัง่รถไฟดว่น  ฮวัเหลยีน    อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ – 
FARGLORY OCEAN PARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อาหารกลอ่ง 

เดนิทางสูเ่มอืงฮวัเหลยีน (โดยรถไฟดว่น) ตลอดเสน้ทางเป็นภเูขาวิง่เลยีบทะเล ระหวา่ง
ทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันสวยงามบนเสน้ทาง ซฮูัว โดยอกีดา้นหนึง่ตดิกับ
มหาสมทุรแปซฟิิกและอกีดา้นจะเป็น หนา้ผาสงู  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นสู ่“ อทุยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ นอกจากจะเป็น

อุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงามแลว้ ยังมีวัฒนธรรม
ประเพณีทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นสิง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วเชน่กนั เสน้ทางจากเทยีนเสยีง
จนถงึทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตร์ เลาะเลียบรมิหนา้ผาของหุบเขาหนิอ่อนไป
ตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมววิทีน่่าประทับใจในอุทยานฯ ไดแ้ก่ ถ า้นกนางแอน่ 
และอุโมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเคีย้วผ่านหุบเขาและหนา้ผาทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิซึง่
เป็นทางหลวงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะไตห้วัน และแวะชมน า้ตกฉางชุน อนุสรณ์สถาน
ฉางชุน จุดชมววิอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมน้ํีาตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูลํ่าธารลีอ่ ูสามารถสํารวจความงาม
ของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ  สะพานหนิออ่น อทุยานแหง่ชาตเิทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็น
แหลง่ทีอ่ยูข่องชาวเขาเผา่ไทอ่ยา่ คลา้ยเป็นหมูบ่า้นกลางหบุเขา เป็นจุดชมววิอกีจุดหนึง่ทีม่ี
ธรรมชาตสิวยงาม ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ FARGLORY OCEANPARK 
ชมความน่ารักของโลมาแสนรู ้ตืน่ตากบัปลานานาชนดิทีห่าดไูดย้ากยิง่ผา่นอโุมงคแ์กว้สมัผัส
อยา่งใกลช้ดิ  กลบัสูเ่มอืงฮวัเหลยีน 

ค า่  บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ภตัตาคาร  
 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

พกัที ่: AZURE HOTEL  ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.azurehotel.com.tw/en/  
 

 
 
 

http://www.azurehotel.com.tw/en/
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วนัทีส่าม ฮวัเหลยีน - น ัง่รถไฟดว่น - ไทเป - รา้นขนมเคก้พายสปัปะรด -  เหยห่ลิว่ – 
หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  อาหารกลอ่ง 
 เดนิทางกลบัสูเ่มอืงไทเป (โดยรถไฟดว่น ) ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองขา้งทางถงึ

ไทเป  จากนัน้นําทา่นสู ่รา้นขนมเคก้พายสปัปะรด อสิระเลอืกชมิเลอืกชอ้ปป้ิงขนมของ
ฝากทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วัน ไมว่า่จะเป็นพายเคก้สบัปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลศิ ขนมโมจสิตูรดัง้เดมิ
ไตห้วัน ขนมพระอาทติย ์ฯลฯ  แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเหยห่ลิว่  

  
เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ สลดักุง้มงักร 

นําทา่นเขา้ชม  อุทยานเหยห่ลิว่ ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่งๆเชน่ รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้ห ูรังผึง้ ที่
เกดิจาก การเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก และการกดักรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ 
พระเศยีรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงทั่วในเกาะไตห้วันและทั่วโลก อสิระเก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัยจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็น
แหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัย กษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวน
มากพากันมาขทุองทีน่ี่  การโหมขดุทอง และแร่ธาตุตา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ
หาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั่งมกีรใชจ้ิว่เฟ่ิน
เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ  “อูเ๋หยยีน เตอะซันชวิ” ภเูขาที่
สวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดูดนักท่องเทีย่วจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึ
กลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้     

  
เย็น บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ เป็ดปกักิง่ 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ซือ่หลนิไนทบ์าซา่ร ์ ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเปจดุศนูย์

รวมของวัยรุ่นและคนไทเปในไลทส์ไตลแ์บบกลางคนืมทีัง้แหล่งชอ้ปป้ิงแฟชั่นและของกนิ
หลากหลายชนดิ 

 
พกัที:่ INTRENDY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

http://www.hotel-intrendy.com/ 
 

 

 
 
 

http://www.hotel-intrendy.com/
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วนัทีส่ ี ่ ไทเป  หนานโถว – วดัเหวนิอู ่–หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่(เลน่เครือ่งเลน่ 
+ ชมโชว+์น ัง่กระเชา้ชมววิ) - รา้นชา – ไทจง – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว นําทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิอู่ ซึง่หมายถงึ

ศาสดาขงจือ่เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 

2 ตวัทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ถงึตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั 

เทีย่ง      บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
บา่ย แลว้นําทา่นชม  หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ทา่นจะไดช้มโชวร์ะบําพืน้เมอืงโชว ์

วฒันธรรมของชนเผา่ดัง้เดมิตา่งๆบนเกาะไตห้วัน นําทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าสูโ่ซนสวนสนุกอนั
ทนัสมัยทีม่เีครือ่งเลน่หลากหลายใหท้า่น ไดส้นุกสนานกนัอยา่งเต็มทีต่ามอธัยาศยัไดเ้วลาอนั
สมควรน าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าใหมล่า่สดุขา้มภเูขาสูท่ะเลสาบสรุยิันจันทรา เพลดิเพลนิกบั
ทัศนยีภาพทีแ่สนสวยงามแบบพาโนรามา่ ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจทีแ่สนสวยงามตาม
อธัยาศยั แลว้นําทา่นสู่ รา้นชา  ใหท้า่นไดล้ิม้รสชาตชิาชัน้ดจีากภเูขาสงู อาทเิชน่ชาอูห่ลง 
นอกจากนัน้ยังมชีาเขยีวผงสดุฮติ ทีส่ะดวกในการชงดืม่อยา่งงา่ยๆ ไมต่อ้งเสยีเวลาตม้น้ํารอ้น 
เพราะชาเขยีวผงนีส้ามารถชงไดก้บัน้ําอณุหภมูปิกต ิ และชงกบัน้ําเย็นได ้ หรอืจะเพิม่ความอรอ่ย
ดว้ยการชงกบัยาคลูท ์เป็นตน้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 

เย็น      บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ สกุ ี ้ชาบ ูชาบ ู 

จากนัน้มุง่หนา้ ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไทจง  ใหท้า่นได ้

อสิระกบัการชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้ส ิง่ของทีถ่กูใจ ทา่นทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER 

พลาดไมไ่ดท้ ีน่ ีร่าคาถกูกวา่เมอืงไทยแนน่อน   

 

พกัที ่: TAICHUNG  KUN  HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
http://www.kun-taichung.com.tw/  

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kun-taichung.com.tw/
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วนัทีห่า้ ไทจง – ไทเป – GERMANIUM POWER– อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ตกึ
ไทเป101(รวมคา่ขึน้จดุชมววิช ัน้89) - สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป  จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่ศนูย ์GERMANIUM 
POWER  แหลง่ผลติ สนิคา้ทีทํ่าจากธาตเุจอรเ์มเนยีม ทีม่คีณุสมบตัใินการแผไ่อออนลบ 
สง่ผลดตีอ่ผูส้วมใส ่อาทเิชน่ ทําใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนดขีึน้ เพิม่พละกําลงั ผอ่นคลายความตงึ
เครยีด เป็นตน้ โดยเป็นสนิคา้ยอดนยิมทีแ่พรห่ลายในหลายๆประเทศทัว่เอเชยี  

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ เสีย่วหลงเปา 
นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิออ่นทัง้หลัง มลีักษณะ
การกอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทีปั่กกิง่ งดงาม กอบอาณาเขตทีก่วา้งขวาง ทําใหอ้นุสรณ์
แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอ
แสดงดนตรแีละโรงละครแห่งชาต ิแลว้นําท่านสู ่ตกึไทเป 101  ตกึระฟ้า แห่งนี้เคยมี
ความสงูเป็นอันดับหนึง่ของโลก มคีวามสงูถงึ 508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่ม
สามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือ่นของแผ่นดนิไหว และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ 
และยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทอียู่ที ่1,010 เมตร น าทา่นขึน้ตกึ
ชมทศันยีภาพเมอืงไทเป โดยรอบจากมมุสงูอสิระเก็บภาพความประทับใจก่อนนําทา่นชอ้ป
ป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่นัสมัยทีส่ดุแหง่หนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนเนมชัน้
นํา  แลว้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

เย็น       บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ สเต็กไตห้วนั+บฟุเฟ่ตส์ลดับาร ์
22.35 น.   เหริฟ้าเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ  CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่CI 837 

01.20+1 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู.ิ..โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 

**หมายเหต*ุ* รายการทวัรน์ ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่3รา้น คอื 
 รา้นชา รา้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 

 

อตัราค่าบริการปี 2561 
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ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน  
                   มีเตียงเสริม 

เดก็อายุต ่ากว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

                 ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 
 

3 – 7 ต.ค. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

10 – 14 ต.ค. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

17 - 21 ต.ค. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

20 - 24 ต.ค. 
(วนัปิยมหาราช) 

35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

24 - 28 ต.ค. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

7 - 11 พ.ย. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

14 – 18 พ.ย. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

21 – 25 พ.ย. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

28 พ.ย.–2 ธ.ค. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

5 – 9 ธ.ค. 
(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.๙) 

35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

12 – 16 ธ.ค. 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 

         
อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลบั พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกนัภยัการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดบัมาตรฐาน  
 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มคัคเุทศกม์อือาชพี และหวัหนา้ทวัร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่ ีการ
ตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ * 
 

เดินทางท่องเท่ียวไต้หวนัตัง้แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเว้นวีซ่าส าหรบัคนไทยถือพาสปอรต์ไทยประเภทท่องเท่ียว สามารถท่องเท่ียวไต้หวนัอยู่ได้ไม่เกิน 30วนั 

พาสปอรต์ต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไปนะคะ หากไม่แน่กรณุาสอบถามตวัแทนจ าหน่ายได้เลยค่ะ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เดีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=750 TWD/ลกูคา้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชาํระคา่มดัจํา  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์ 
 สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตวัแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจํา 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื

การ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก

อบุตัเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร

ทีท่า่นไดช้าํระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน

สทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    


