
ST0.3 ไตห้วนัตูหู้ววว ์JUL-DEC 2018 4D2N 

 
 

 
 
 

 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ST0.3 ไตห้วนัตูหู้ววว ์JUL-DEC 2018 4D2N 

 
ก าหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 (ดพูเีรียดจากตารางด้านล่างค่ะ) 

วนัแรก กรุงเทพฯ   
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์ R ประตู  8  สายการบิน EVA AIR  

เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน 
 

วนัสอง กรุงเทพฯ  - สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –  
วดัพระถังซัมจัง๋ – วดัจงไถฉานซ่ือ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็  

02.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR206 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ืองบิน) 

07.05 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
นาํทานออกเดินทางสู่  เมืองหนานโถว จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวนิอู่ ซ่ึง
หมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้ง
อยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

เทีย่ง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษปลาประธานาธิบดี 
นําท่านลงเรือ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยใูนเขตของ  ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียว
ไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผนืนํ้ าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 
33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” ให้ท่านด่ืมดํ่ากบั
บรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั นาํท่านข้ึนสู่ วัด
พระถังซัมจั๋ง นมสัการอฐิัของ  พระถังซัมจั๋ง   ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซ่ือ ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานท่ียิง่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของโลก รองจากนครวาติกลัป์และวดัมหายานท่ีธิเบต วดัจงไถฉานซ่ือ 1ใน4วดัใหญ่ของไตห้วนั เป็น
สถานท่ีของเหล่านักแสวงบุญ มีผูเ้ขา้ไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ ให้
พระสงฆไ์ดศึ้กษาธรรมะอีกดว้ย วดัน้ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกบัท่ีออกแบบตึกไทเป 101 
นาํท่านชอ้ปป้ิง ร้านชา ให้ท่านไดล้ิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชาอู่หลง นอกจากนั้นยงัมีชาเขียว
ผงสุดฮิต ท่ีสะดวกในการชงด่ืมอย่างง่ายๆ ไม่ตอ้งเสียเวลาตม้นํ้ าร้อน เพราะชาเขียวผงน้ีสามารถชงไดก้บันํ้ า
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อุณหภูมิปกติ และชงกบันํ้ าเยน็ได ้หรือจะเพิ่มความอร่อยดว้ยการชงกบัยาคูลท ์ จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง 
เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ 
และทางใตข้องเกาะจึงทาํให้เมืองน้ีมีความคึกคกัอยู่ตลอดเวลา จากนั้นนาํท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต 
ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านที่ช่ืน
ชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน   

เย็น   อิสระอาหารมื้อคํ่า ภายใน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชิมอาหารพืน้เมืองของ
ไต้หวันได้ตามอธัยาศัย และเพือ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่านในการช้อปป้ิงภายในฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ 

พกัที่ : TAICHUNG KUN HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

  

วนัทีส่าม ไทจง – เถาหยวน – เขื่อนสือเหมิน – สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ ฉือหู  – ไทเป  
– GERMANIUM SHOP – ซีเหมินติง 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เขื่อนสือเหมิน เป็นเข่ือนกกัเก็บนํ้ าท่ีสาํคญั

อีกแห่งของไตห้วนั เข่ือนสือเหมิน ตั้ งอยู่ในเขตหลงเจ๋อ เมืองเถาหยวน 
ใกลก้ับเขตตา้ชี ฝู่ ช่ิง และตาํบลกวนซี นครชินจู๋ เร่ิมก่อสร้างในปี 1956 
และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1964 เป็นอ่างเก็บนํ้ าอเนกประสงค์แห่งแรกของ
ประเทศไตห้วนั ท่ีมีประโยชน์ใชส้อยหลากหลาย ตั้งแต่กกัเก็บนํ้ า ระบาย

นํ้ า ป้องกันนํ้ าท่วม สร้างพลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงการใช้สอยด้าน
เกษตรกรรมและชลปประทาน ช่วยเพิ่มปริมาณ ผลผลิตทางการเกษตรต่อ
ปีของเมืองเถาหยวนเป็นเท่าตวั นอกจากน้ี ความสวยงามของวิวทิวทศัน์
ทางธรรมชาติและพนัธ์ุปลาท่ีหลากหลายในเขตเข่ือนสือเหมิน ยงัทาํใหท่ี้
แห่งน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียวจาก

นานาชาติ ดงัท่ีทราบกนัดีว่าพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสนพระทยัในเร่ืองของ
การชลประทานเป็นพิเศษ ในคร้ังท่ีพระองคเ์สด็จเยือนไตห้วนัในปี 1963 จึงไดเ้สด็จประพาสยงัเข่ือนสือเหมิ
นเพื่อทรงศึกษาระบบการชลประทานของไตห้วนัโดยมีอดีตรองประธานาธิบดีเฉินเฉิงเป็นผูเ้ฝ้ารอรับเสด็จ 

เทีย่ง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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หลงัจากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คทีฉื่อหู สุสานอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ตั้งอยูริ่มทะเลสาบฉือหู ในเขตตา้ซี เมืองเถาหยวน คาํวา่ ” ฉือหู ” ในภาษาจีนมีความหมายวา่ 
“ ทะเลสาบแห่งความการุณย ์ ” เป็นช่ือท่ีอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ตั้งข้ึนเพื่อรําลึกถึงมารดาของตน 
นอกจากน้ียงัไดรั้บมอบหมายใหห้ยางจัว่เฉิงสถาปนิกช่ือดงัชาวไตห้วนั ออกแบบสร้างบา้นพกัตากอากาศในส
ไตส์สถาปัตยกรรมแบบหม่ินหนานและเจอ้เจียงข้ึนท่ีน่ี เพราะววิทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยงามของทะเลสาบ
เป็นภาพพสะทอ้นถึงความทรงจาํในบา้นเกิดของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ท่ีเมืองเฟ่ิงฮวา่ มณฑลเจอ้เจียง 
โดยบา้นพกัตากอากาศหลงัน้ีไดรั้บการปรับปรุงและสร้างเป็นสุสานหลงัอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ถึงแก่
กรรม เม่ือปี 1975 ดว้ยเหตุน้ี สุสานฉือหูจึงเป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีควรค่าแก่การมาเยอืนเพื่อรําลึกถึง
คุณูปการของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไตห้วนั นอกจากน้ี ท่ีน่ียงัมีพิธีการเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการณ์
ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจใหไ้ดรั้บชมทุกๆชัว่โมง เป็นหน่ึงในไฮไลทท่ี์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาจากทัว่โลกใหเ้ดินทางมาเยอืน    
จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทเป  จากนั้นนั้นนาํท่านเขา้สู่ ศูนย์GERMANIUM POWER  แหล่งผลิต
สินคา้ท่ีทาํจากธาตุเจอร์เมเนียม ท่ีมีคุณสมบติัในการแผไ่อออนลบ ส่งผลดีต่อผูส้วมใส่ อาทิเช่น ทาํใหเ้ลือดลม
ไหลเวยีนดีข้ึน เพิ่มพละกาํลงั ผอ่นคลายความตึงเครียด เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมท่ีแพร่หลายในหลายๆ
ประเทศทัว่เอเชีย   แลว้นาํท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิง  ซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั  เชิญชวนใหล้อง นํ้ ามะระป่ันของท่ีน่ี ชาไข่มุก 
กนุเชียงไตห้วนัและอ่ืนๆ อีกทั้งเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองสาํอางแบรนต่าง ๆ มากมาย 

เย็น  อิสระอาหารมือ้คํ่า ภายใน ซีเหมินติง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชิมอาหารพืน้เมืองของไต้หวันได้
ตามอธัยาศัย และเพือ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่านในการช้อปป้ิงภายในซีเหมินติง  

 
พกัที่ : THE LOFT SEASIDE หรือ BARONS HOTEL หรือ JING YONG QUAN หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ เหย่หลิว่ – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค -   ตกึไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชม
ววิ ช้ัน 89 ) – MITSUI OUTLET –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  อุทยานเหย่หลิ่ว  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของ
เปลือกโลก และการกดักร่อนของนํ้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียง
ทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด  อิสระเลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั 
ไม่วา่จะเป็นพายเคก้สบัปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั ขนมพระอาทิตย ์ฯลฯ   

เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ เส่ียวหลงเปา 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้าง
คลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ   จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ ตึกไทเป101 ตึกระฟ้า แห่งน้ีเคยมีความสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้าง
ข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรม
ทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เคยเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ป
ป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นนาํ    
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  MITSUI OUTLET  ใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
มากมายในราคาสุดพิเศษไดต้ามอธัยาศยั    

เย็น  อสิระอาหารมือ้คํา่ ภายใน MITSUI OUTLET เพือ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่านในการช้อปป้ิง  
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

20.45 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่  BR205  (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบน
เคร่ืองบิน)  

23.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

**หมายเหตุ** รายการทัวร์นีม้ีแวะร้านขายของฝากที่ขึน้ช่ือ 3 ร้าน คอื  ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP 
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หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 25 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทวัร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการคะ 

 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 2 คืนท่ีระบุตามโปรแกรม 
 ค่าพาหนะนาํเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนกัไม่เกินท่านละ 30 ก.ก. 
 ค่ามคัคุเทศกมื์ออาชีพ และหวัหนา้ทวัร์ นาํเท่ียวและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมี การตกลงไวก้บั
บริษทัประกนัชีวิต * 
 

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  
ยกเว้นวซ่ีาสําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเทีย่ว สามารถท่องเทีย่วไต้หวนัอยู่ได้ไม่เกนิ 30วนั 
พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตวัแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าวซ่ีา ท่านละ 1700 บาท (ค่าวซ่ีาเดี่ยว) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกค้า) (=450 TWD/ลูกค้า) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั 

อตัราค่าบริการ ปี2561 

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

3 - 6 ต.ค. 61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,000 

12 - 15 ธ.ค. 61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,000 

21 - 24 ธ.ค. 61 22,900 22,900 22,900 22,900 4,000 
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 , ค่าซกั รีด ฯลฯ 
 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระค่ามดัจาํ  10,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้พาสปอร์ต 
 ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 พาสปอร์ตตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนข้ึนไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตวัแทนจาํหน่ายไดเ้ลยค่ะ 

 
การยกเลกิ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจาํ 

  * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วนัข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี  
หมายเหตุ 
* บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
* บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ   
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้ายการสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
* หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้าํระ ไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
* บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร 
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
* ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาข้ึนตามจริง 
* กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่งหรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะ
ไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 
* มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
* หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอ สงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

   
 


