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4 วนั 3 คืน นัง่รถไฟโบราณชมพระอาทิตยข้ึ์นบนเขาอาหลีซ่นั 

เดินทางโดยสายการบนิแห่งชาติไตห้วนั น ้าหนักกระเป๋าได ้30 กก. 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 

อาหารพเิศษ .. เสีย่วหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สุก้ีสไตลไ์ตห้วนั  

ก ำหนดกำรเดินทำง  ตลุำคม 2559- มีนำคม2560 (ดพูเีรียดจำกตำรำงด้ำนล่ำงคะ) 
วันแรก สนามบินสุวรรณภมิู – ไต้หวัน – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINE

เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรับทุกท่าน 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI066 / CI838   

*** รอบ21-24ตค.บิน CI834 นัด 08.30 น. เดินทาง 11.15 น. เดินทางถงึเถาหยวน 15.55 น. *** 
12.55 น.  ถงึท่าอากาศยานนาน าชาติเถาหยวน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
เที่ยง     บริการอาหารมือ้เที่ยง  แซนวิช+ชานมไข่มุก (บนรถ) 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมูบ้่านเลก็ๆแตม่ากเสนห์่ของเมืองไท
จง เดิมถกูสร้างขึน้ในช่วงระหวา่งปี 1940  – 1950 เพื่อใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว
ส าหรับทหาร แตจ่บลงด้วยการตัง้เป็นถ่ินฐานถาวรของทหารเหลา่นัน้ หลงัจาก
ผา่นความเงียบเหงา ซบเซา และนา่เบื่อมาสกัระยะ ตอ่มานายหวง หยงุ ฝ ู
(Huang Yung-fu) ทหารผา่นศกึที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นสว่นหนึง่ของภมูิทศัน์
ทางวฒันธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสสีนัของภาพวาดที่เร่ิม
จากบ้านหลงัหนึง่ไปสูบ้่านอีกหลายๆหลงัในเขตหมูบ้่านสายรุ้ง โดยภาพวาดสว่นใหญ่จะเก่ียวกบับคุคลที่มีช่ือเสยีงในทีวี , พืช
สตัว์ นก, กระบือ และคนพืน้เมือง เป็นต้น    (รอบ 21-24ตค.โยกรายการหมู่บ้านสายรุ้งไปเช้าวัดถดัไป) 

เยน็ บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ สุกี ้ชาบู ไต้หวัน 
น าทา่นสู ่ไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สดุในไต้หวนั  ให้ทา่นได้อิสระในการช็อปปิง้ที ่ ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืน ท่ีมี
สนิค้าจ าพวกเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋าเคร่ืองประดบัตา่งๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย  

เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก:TAICHUNG LAILAI HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  http://www.lailaihotel.com.tw/ 
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก 1 สาํหรับค้างคืนบนเขาอาหลี่ซัน 

http://www.lailaihotel.com.tw/
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วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถมัซาํจั๋ง – วัดเหวินอู่  – เมืองเจียอี ้– อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน (นอน) 

เช้า  บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม 
ทา่นเดินทางสู ่เมืองผหูลี ่เมืองที่ได้ขึน้ช่ือวา่อากาศดีที่สดุของไต้หวนั และยงัเป็นแหลง่อาบน า้แร่ที่ดีที่สดุของที่สดุของไต้หวนั 
น าทา่นล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซึง่ได้รับการกลา่วขานวา่ งดงาม
ราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แหง่ไต้หวนั ตัง้อยูใ่นเขตของ  
ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย  ซึง่ทางการทอ่งเที่ยวไต้หวนัได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อ

วนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบรูณะเมืองจากแผน่ดินไหวครัง้
ใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาติจากผืนน า้สูย่อดเขาที่นบัจากความสงูระดบั 600-
2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมี
ภเูขาสลบัซบัซ้อนล้อมรอบ ลกัษณะภมูิประเทศที่โดดเดน่ ท าให้ตวัทะเลสาบมองดคูล้ายพระอาทิตย์และ
พระจนัทร์เสีย้ว ซึง่เป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจันทรา” พร้อมทัง้น าทา่นนมสัการอฐิัของ  พระ

ถงัซัมจั๋ง ที่ได้อญัเชิญ อฐิัธาตกุลบัมาที่ วัดเสวียนกวง(วัดพระถมัซาํจั๋ง ) เมื่อปี ค.ศ.1965  
เที่ยง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบด ี
  จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี ้ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน (ใช้เวลา 3.5 ชม.) 

อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน ในเขตเมืองเจียอี ้ซึง่เป็นอทุยานท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของไต้หวนัท่ีมีความสวยงามอยูส่งูจาก
ระดบัน า้ทะเล 2,700 เมตร ในอทุยานยงัมี  ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึง่เป็นทะเลสาบภายในอทุยาน มีความสวยงามอยา่งมาก
เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน า้ จากสองจดุมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้ให้ทกุทา่นได้ชม สวนสนพันปี ทา่นจะได้พบกบั
สนหลากหลายนานาพนัธุ์ มีความสวยงามที่แตกตา่งกนัไป ซึง่ในแตล่ะต้นมีอายมุากกวา่ร้อยปี  
            ***** ในกรณีที่เดินป่าอาหลี่ซันไม่ทันในวันนีจ้ะโยกรายการเดินชมป่าสนพันปีวันถดัไป ***** 

เยน็ บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมือง 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ALISHAN GAO SHAN CHING HOTEL หรือเทียบเท่า (บนอาหล่ีซนั)  
http://www.33333.com.tw/english/about.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม น่ังรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึน้ – เมืองไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
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(04.00 น.)  พาท่านน่ังรถไฟเล็กไปชมพระอาทิตย์ขึน้ยามเช้าที่เขาจู้ซัน ภาพแสงตะวนัท่ีแสนงดงามเมื่อยามพระอาทิตย์ขึน้ ทาง

รถไฟเก่าที่ทอดยาวผา่นกลางป่าที่ปกคลมุด้วยหมอกเมฆ และยามอาทิตย์อสัดงก็เป็นทศันียภาพทางธรรมชาติที่งดงามที่สดุ
ของอาหลีซ่นั  ช่วงกลางเดือนมีนาคม ซึง่เป็นช่วงที่ดอกซากรุะบานสะพร่ังพาทา่นนัง่รถขึน้เขาชมพรรณไม้และดอกไม้นานา
ชนิด  ในเขตอทุยานแหง่ชาติอาหลีซ่นั  ซึง่เป็นอทุยานฯท่ีมีความสวยงามมาก ในฤดใูบไม้ผล ิดอกซากรุะจะ บานสะพร่ังพร้อม
กบัพรรณไม้อีกนานาชนิด  และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เทา่นัน้ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
*****ในกรณีที่เดินป่าอาหลี่ซันไม่ทันในวันที่สองจะโยกรายการเดินชมป่าสนพันปีในวันนี ้***** 

อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน ในเขตเมืองเจียอี ้ซึง่เป็นอทุยานท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของไต้หวนัท่ีมีความสวยงามอยูส่งูจาก
ระดบัน า้ทะเล 2,700 เมตร ในอทุยานยงัมี  ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึง่เป็นทะเลสาบภายในอทุยาน มีความสวยงามอยา่งมาก
เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน า้ จากสองจดุมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้ให้ทกุทา่นได้ชม สวนสนพันปี ทา่นจะได้พบกบั
สนหลากหลายนานาพนัธุ์ มีความสวยงามที่แตกตา่งกนัไป ซึง่ในแตล่ะต้นมีอายมุากกวา่ร้อยปี  

เที่ยง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
นําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน คือเมืองหลวงของไต้หวนัท่ีตัง้อยูท่างตอนเหนือของเกาะ โดยมี
สถานะเป็นเมืองศนูย์กลางของการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศอีกด้วย นอกจากนัน้ไทเปยงัเป็นท่ีตัง้
ของสถานท่ีส าคญัตา่งๆ อีกมากมาย อยา่งเช่น วดัวาอารามอายหุลายร้อยปี พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติอนัเลือ่งช่ือ ตกึไทเป 
101 ซึง่เคยเป็นตกึที่สงูที่สดุในโลก เป็นต้น ไมเ่พียงแตท่ี่กลา่วมาในข้างต้นเทา่นัน้ แตไ่ทเปยงัประกอบไปด้วยระบบรถไฟฟ้าที่
สะดวกรวดเร็ว อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของอทุยานแหง่ชาติตามแนวภเูขาไฟอนัอดุมสมบรูณ์ไปด้วยพืชพรรณและสตัว์ป่าหลากหลาย
ชนิด ให้นกัทอ่งเที่ยวและชาวไทเปได้มาพกัผอ่นหยอ่นใจในบรรยากาศสเีขียวอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
นําท่านสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทเป ซึง่แบง่เป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหาร
พืน้เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้เมืองที่ขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนัคือ เต้าหู้ เหม็น  หากใครไปไต้หวนัแล้วไมไ่ด้ลิม้ลองรสชาติ
ของเต้าหู้ เหม็น ก็ถือวา่ไปไมถ่ึงไต้หวนั  และยงัมีเคร่ืองดื่มอีกชนิดที่มีต้นก าเนิดที่ไต้หวนัคือ ชานมไขม่กุ  สว่นตลาดคนเดินก็มี
สนิค้าหลากหลายชนิดตัง้แตร่าคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทัง้สนิค้าเสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองประดบั โดยที่รองเท้าผ้าใบ  รองเท้า
กีฬายี่ห้อตา่งๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทย  

เยน็ บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ !! เสี่ยว หลง เปา ไต้หวัน 
เดินทางเข้าที่โรงแรมที่พัก GRAND FORWARD HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว http://www.grandforward.com.tw/ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สี่ ช้อปป้ิงเค้กพายสัปปะรด –  GERMANIUM POWER – DUTY FEE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชัน้ 89) -  
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน – กทม 

เช้า  บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่น ช้อปป้ิงเค้กพายสัปปะรด ขนมประจ าชาติของไต้หวนัเพื่อเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน จากนัน้น าทา่นเข้าสู ่

http://www.grandforward.com.tw/
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 ศูนย์ GERMANIUM POWER  แหลง่ผลติ สนิค้าที่ท าจากธาตเุจอร์เมเนียม ที่มีคณุสมบตัิในการแผไ่อออนลบ สง่ผลดีตอ่ผู้
สวมใส ่อาทิเช่น ท าให้เลอืดลมไหลเวียนดีขึน้ เพิ่มพละก าลงั  ผอ่นคลายความตงึเครียด เป็นต้น โดยเป็นสนิค้ายอดนิยมที่
แพร่หลายในหลายๆประเทศทัว่เอเชีย น าทา่นสูใ่ห้ทา่นได้ช็อปปิง้สนิค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที ่DUTY FREE  ซึง่มีสนิค้า 
แบรนด์เนมชัน้น าให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมาย ในราคาที่ถกูเป็นพิเศษ 
น าทา่นเดินทางสู ่ ตึกไทเป101 ตกึที่เคยสงูที่สดุเป็นอนัดบั 1 ของโลกและมี
ความสงูถึง 508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป **ทา่นใดที่ต้องการชม
วิวชัน้ 89  มีคา่ใช้จ่ายทา่นละ 500NT  ไมร่วมในคา่ทวัร์**  ตกึทีเ่คยสงูที่สดุ
เป็นอนัดบั 1 ของโลกและมีความสงูถึง 508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
ไทเป นวตักรรมด้านวิศวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวนั  ได้รับ
การออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวนั  ให้ทา่นได้อิสระในการช็อปปิง้สนิค้า    
แบรนด์เนม บริเวณชัน้ 1ถึงชัน้ 5 ยงัเป็นแหลง่ช็อปปิง้ที่นิยมของชาวไทเปและ
ชาวตา่งชาต ิ มีห้างสรรพสนิค้าและช็อปปิง้มอลล์อยูก่วา่สบิแหง่ เทียบเทา่กบั
สยามพารากอนของเมืองไทย  *** อิสระอาหารเที่ยงที่ตึกไทเป101 *** 
น าทา่นสู ่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นแหลง่รวมชีวประวตัิและรูปภาพ
ประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัที่หาดไูด้ยาก อนสุรณ์สถานแหง่นีถ้กูสร้างขึน้เพื่อเป็นท่ี
ร าลกึอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึง่เป็นบคุคลที่มีความส าคญัตอ่ไต้หวนั 
ภายในห้องมีการจดัแสดงประวตัิและสิง่ของตา่งๆเก่ียวกบัทา่นนายพลเจียงไค
เช็ค ตัง้แตส่มยัที่ยงัเป็นลกูศิษย์ ดร. ซุนหยดัเซ็น จนก้าวสูต่ าแหนง่ผู้น าประเทศ 
ทา่นจะได้พบกบัพิธีเปลีย่นเวรของทหารรักษาการณ์ ที่บริเวณหน้ารูปปัน้ทา่น
นายพลเจียงไคเช็ค ซึง่จะมีขึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนสุรณ์สถานแหง่นี ้  
จากนัน้ อิสระในการช็อปปิง้ที ่ ซีเหมินติง เป็นแหลง่ช็อปปิง้ช่ือดงัของเมือง
ไทเป เปรียบเสมือนสยามสแควร์  ในกรุงเทพฯ ท่ีนี่เป็นศนูย์รวมแหง่แฟชัน่ทัง้
สไตล์ไต้หวนั เกาหล ีและญ่ีปุ่ น  รุ่นใหมท่ี่ทนัสมยัให้ทา่นได้เลอืกซือ้ เลอืกช็อป
กนัได้อยา่งเต็มอิ่ม  นอกจากเป็นศนูย์รวมแหง่แฟชัน่แล้ว  ซีเหมินติง ยงัเป็น
แหลง่ที่มีอาหารแปลกใหมใ่ห้นกัทอ่งเที่ยวได้เลอืกชิมอาหารกนัได้อยา่งจใุจ   
*** อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัยภายในซีเหมินติง เพื่อความสะดวกใน
การช้อปป้ิง *** 
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

 22.05 น.  เหนิฟ้าเดินทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE 
     เที่ยวบินที่  CI065 / CI837 
 00.35 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

**หมายเหตุ** รายการทัวร์นีม้ีแวะร้านขายของฝากที่ขึน้ชื่อ3ร้าน คือ DUTY FEE  ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP 

อัตราค่าบริการ ปี 2559 - 2560 

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

                   มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

                 ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 
 

20-23 ม.ค.60 24,900 24,900 24,900 24,900 5,000 
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23-26 ก.พ.60 24,500 24,500 24,500 24,500 5,000 

10-13 ม.ีค.60 26,900 26,900 26,900 26,900 5,500 

16-19 ม.ีค.60 26,900 26,900 26,900 26,900 5,500 

24-27 ม.ีค.60 26,900 26,900 26,900 26,900 5,500 

  
 
 
หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน 

*** 20 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการคะ*** 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  
 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท   *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่ี  
การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2017  

ยกเวน้วซีา่สําหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั 
พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=600 TWD/ลกูคา้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระคา่มัดจํา  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจํา 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื

การ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอื

จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่

จะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ 

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    

 


