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วนัแรก          กรุงเทพฯ - ไตห้วนั - เถาหยวน  - ไถจง - เขา้ชมงาน Taichung World Flora Exposition 

        ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต - โรงแรม 

06.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์S ประต ู8   

สายการบิน CHINA AIRLINE  เจา้หนา้ที่  คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน 

08.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 838 

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

13.10 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

บรกิารอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก + ขนมเคก้  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็น

ศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงทําใหเ้มืองน้ีมีความคึกคัก 

จากน้ันนําท่านเท่ียวชม ‘ เทศกาลดอกไม ้’ นานาพรรณท่ีผลดักนับานสะพรัง่ในแต่ละฤดูของไต้หวนั 

ปล่อยใจไปกบัธรรมชาติหลากสีสนัผ่านเทศกาล 2018 Taichung World Flora Exposition ท่ีจดัข้ึนใน

เมืองไถจง (จัดข้ึนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2018 

ถึงเมษายน 2019) ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซน

คือ โซนที่ 1 Houli Horse Ranch & Forest Park Area 

(ขนาดพื้ นท่ี 30.04 เฮกตาร ์หรือประมาณ 187.75 

ไร่) ซ่ึงผู ้เขา้ชมจะได้สัมผัสกับศิลปะท่ีเกิดจากการ

ร่วมกันสรา้งระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจน

เขา้ใจถึงความสาํคญัของการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ โซน

ที่ 2 Fengyuan Huludun Park (ขนาดพื้ นท่ี 16.52 

เฮกตาร ์หรือประมาณ 103.25 ไร่) ภมูิทศัน์ของสวน Fengyuan Huludun ถูกสรา้งข้ึนโดยใชพ้ื้ นท่ีของ

สวนสาธารณะ Huludun ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของวฒันธรรมท่ีเป็นมิตรกบัน้ําและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน โซนที่ 3 Waipu Park Area (ขนาดพื้ นท่ี 14.32 

เฮกตาร์  ห รื อประมาณ 89 .5  ไร่ )  โดยพื้ น ท่ี จัดแสดง นิทรรศการ น้ี จะประกอบไปด้วย

เทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ท่ีจะนําไปประยุกต์ใชก้ับการพัฒนาการเกษตรแบบสมาร์ท ตอบสนอง

เป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพ่ือพฒันาการเกษตรท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นในเร่ืองของอาหารท่ี

มีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใตค้อนเซปต ์Slow Food และ Slow Living  

ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..สุก้ีชาบู สไตลไ์ตห้วนั 

หลงัอาหาร นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจี๋ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ให้

ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านที่ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาด

ไม่ไดท้ี่น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยอยา่งแน่นอน 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : KUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง           ไถจง - หนานโถว - ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวินหวู่ 

       วดัจงไถฉานซ่ือ - ชิมชาอูห่ลง - ไทเป – ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต - โรงแรม 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรอืทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขานวา่

งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยู่ในเขตของซนัมูลเลกเนชัน่แนล

ซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งข้ึนเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจาก 
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แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่

ยอดเขาท่ีนับจากความสงูระดบั 600 - 2,000 

เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมี

ภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ี

โดดเด่น ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย์

และพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะ

ว่า สุริยนัจนัทรา ใหท่้านด่ืมดํา่กบับรรยากาศริม

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่

ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั นําท่านข้ึนสู่วดัเสวียนจาง

นมัสการอัฐิของพระถังซัมจัง๋ท่ีได้อัญเชิญอัฐิธาตุ

กลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965  

เที่ยง   บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..

ปลาประธานาธิบดี  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ี วัดเหวินหวู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์

รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ1ลา้นเหรียญไตห้วนั จากน้ันนําท่านเดินทาง

มุ่งหน้าสู่ วัดจงไถฉานซ่ือ ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดับสาม

ของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต ใหท่้านไดช้มปฎิมากรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี

สวยงามแปลกตา ต่อดว้ยนําท่าน ชิมชาอู่หลง ไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลกูมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศ

บนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีทําใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธุช์าอูหลงท่ีน่ียงัเป็น

พนัธุ์ชาท่ีนํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตาม

อธัยาศยั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป จากน้ันนําทุกท่านไปชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ซ่ือหลินไนท์

มารเ์ก็ต ไนทม์ารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้ นเมืองและ

ตลาดคนเดิน อาหารพื้ นเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ ไม่ไดล้ิ้ม

ลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้กาํเนิดท่ีไตห้วนั คือ  

ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้

เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดับ โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย

ประมาณ 20-30%  

หมายเหต.ุอิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชิม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : ASIA PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สาม          น ้าตกซือเฟ่ิน – ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) – อุทยานแห่งชาตเิยห๋ลิ่ว - ไทเป 

        รา้นพายสบัปะรด - ตลาดซีเหมินตงิ – โรงแรม 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่  น ้าตกซือเฟ่ิน น้ําตก

ขนาดใหญ่ดว้ยความสงู 20 เมตร ไฮไลทเ์ด่นของเมืองท่ี

ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนไดร้บั

การขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไตห้วนั” ใครอยาก

ปล่อยโคมลอยหรือเขียนคาํอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มี

ใหบ้ริการ เป็นอีกหน่ึงสถานี ท่ีผูค้นนิยมปล่อยโคมลอย

กระดาษกนั ใหทุ้กท่านไดป้ล่อยโคมฟรี!!(รวมค่าโคม

แลว้ 2 ท่าน/1 โคม) ลักษณะเด่นของซือเฟ่ินคือมี

เสน้ทางรถไฟท่ีตั้งคู่ขนานไปกบัถนนโบราณซือเฟ่ิน ใหค้วามรูสึ้กคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเรา ทั้งยงั

มีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมในอดีตของไตห้วนัเป็นอยา่งมาก ภายในตวัเมืองเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพื้ นเมือง, รา้นขายของท่ี

ระลึกและอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  เมนู 

อาหารจนีซีฟู้ด 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว ซ่ึง

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไป

ในทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่าง

ต่างๆเช่น รปูเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ีเกิดจาก 

การเคล่ือนตัวของเปลือกโลก และการกดักร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี 

รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก ต่อดว้ย นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป 

ใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีกกว่า 

100 ชนิด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก จากน้ันนําท่านเดินทางชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง ใหท่้านได้

อิสระชอ้ปป้ิงในแหล่ง ชอ้ปป้ิงแห่งน้ี เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนยร์วมแฟชัน่

ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย เสื้ อผา้ รองเทา้กีฬายี่หอ้

ดงั เช่น ONISUKA TIGER , NIKE, ADDIDAS ซ่ึงราคาถกูกวา่ประเทศไทยอยา่งแน่นอน 

หมายเหต.ุอิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชิม 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : ASIA PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี          รา้นสรอ้ย - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101(ไม่รวมบตัร) - MITSUI OUTLET     

       สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหาร นําท่านไปชม GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุล

ในร่างกาย ซ่ึงสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ช่วยใหร้่างกายเป็นปรกติ ระบบ

ไหลเวียนโลหิตดีช่วยใหร้่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเมื่อยและยงัมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด ์จากทัว่

โลกใหท่้านชม 
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ท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค”ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสรา้งคลา้ย

วิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารเป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา 

หลังอาหาร น าท่านแวะถ่ายรูป ณ  ตึกไทเป 101 ถ่ายรูปคู่กับตึก

ระฟ้าท่ีมีความสูงถึง 508 เมตรสรา้งข้ึนโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม

สามารถทนทานต่อการสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกัน

วินาศกรรมทางอากาศนําท่านข้ึนลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว

ต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร **ไม่รวมบตัรข้ึนตกึ**  

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLETS สินคา้ถูกปลอดภาษีใหท่้าน 

เลือกชอ้ปป้ิงเช่นเส้ือผา้,กระเป๋ารองเทา้ และสินคา้แบรนด์เนมชั้นนํา

และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง 

จากน้ันนําท่านสู่สนามบินเถาหยวน 

   22.35 น. เหิรฟ้าเดินทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  CI 837 

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชัว่โมง) 

01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 หรือ 23.10 น. เหิรฟ้าเดินทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่วบินที่  CI 837 

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชัว่โมง) 

02.00+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กอายุ 2-11 

(เสริมเตียง) 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กอายุ 2-11 

(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดียว 

จา่ยเพิ่ม 

16 – 19 พ.ย. 61 22,900 22,900 21,900 3,900 

30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 61 22,900 22,900 21,900 3,900 

13 – 16 ธ.ค. 61 22,900 22,900 21,900 3,900 

12 – 15 ม.ค. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

8 – 11 ก.พ. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

16 – 19 ก.พ. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

9 – 12 มี.ค. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

23 – 26 มี.ค. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

 ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกระบุไวทุ้กแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดั 

ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต *(สาํหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารกัษาอยู ่ในขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต) 

**กรณีตอ้งการประกนัที่มีความคุม้ครองเพิ่มเตมิ สามารถสอบถามซ้ือเพ่ิมเตมิได*้* 

 น้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน ้าหนกัไม่เกินทา่นละ 2 ช้ิน น ้าหนกัรวม 30 กก.  
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าทาํพาสปอรต์   

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

 ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและพนกังานขบัรถ ตอ่ทา่น รวม 800 NTD 

 ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ

เดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน / อาจจะใชทู้ไกด์หรือไม่มีหวัหน้าทัวรข์อสงวนการเปล่ียนแปลง

ราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า / การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ  ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกั

ค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 



การยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วนัข้ึนไป  เก็บค่าใชจ้า่ย 50 % ของราคาทวัร ์

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วนั   เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

การช าระเงิน  

บริษทัฯ ขอรบัมดัจ  าในวนัจองทวัรท์า่นละ 10,000 บาท สว่นท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้งหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เอกสารท่ีใชส้  าหรบัท่องเที่ยว 

หนงัสือเดินทาง (ตอ้งมีอายุคงเหลือไม่ต  า่กว่า 6 เดือน) 

พรอ้มถ่ายส าเนามาใหก้บับริษัทท่ีท่านจองทวัร ์

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

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

 


