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เดินทาง เดือน  มกราคม – มิถุนายน 2563 

วนัแรก           กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บา้นสายรุง้ - เจยีอ้ี 

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์S ประต ู8 

สายการบิน CHINA AIRLINE เจา้หนา้ที่ คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI 838 



13.10 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

บริการอาหารว่าง..ชานมไข่มุก+ แซนวิส 

จากน้ันน าท่่านเิินท่างสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัิบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็น

ศูนยก์ลางการเิินท่างจากท่างิา้นเหนือของเกาะและท่างใตข้องเกาะจึงท่ าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยู่

ตลอิเวลา  จากน้ัน น าท่่านไป ชมหมู่บา้นสายรุง้   

ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1940 - 1950 เพ่ือใช้

เป็นท่ี่อยู่อาศัยชัว่คราวส าหรับท่หาร แต่จบลงิว้ย

การเป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของท่หารเหล่าน้ัน หลงัจาก

ผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสกัระยะ

ปัจจุบันหมู่บ ้านแห่ง น้ีไิ้กลายเป็นฮอตสปอต

ส าหรบัการท่่องเท่ี่ยวของมหานครไถจงไปแลว้ 

เยน็  บริการอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..สเตก๊+สลดับาร ์

 จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง            เมืองเจยีอ้ี - นัง่รถไฟโบราณชมอุทยานแหง่ชาตอิาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาตภิายในอุทยาน  

                         ชิมชาอูห่ลง – ไถจง - ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

น าคณะท่่านนัง่รถไฟโบราณชมอุท่ยานเป็นสถานท่ี่ท่่องเท่ี่ยวท่ี่มี ช่ือเสียงท่ี่สุิของเกาะไตห้วนั ตั้งแต่สมยั

ท่ี่ญ่ีปุ่นยังปกครองอยู่มีท่ั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันิาลใจในการสร้างผลงานท่ี่น่ี 

เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ี่สมบูรณ์ ท่ั้งป่าไม ้เทื่อกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ี่อ่ืนเปรียบไม่ไิจึ้งไม่น่า

แปลกใจเลยท่ี่ครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนน าทุ่กท่่าน เิินชมป่าสน 2,000 ปี ทิ่วสนตั้งเรียงตระหง่าน 

พร้ิวตามลมอยา่งเป็นธรรมชาติท่ี่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความท่รงจ าอย่าง

หาท่ี่เปรียบไมไ่ิเ้วลาเิินท่างลงจากเขาอาลีซาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 

 หลงัอาหาร น าท่่าน ชิมชาอู่หลงไตห้วนัแท่้ๆ ท่ี่ปลูกมากท่างแถบอารีซันิว้ยสภาพอากาศบนท่ี่สูงและ

อากาศท่ี่เย็นตลอิปีของท่ี่น่ีท่ าใหช้าท่ี่น่ีมีรสชาติิีกลมกล่อมและพนัธุช์าอหูลงท่ี่น่ียงัเป็นพนัธุ์ชาท่ี่น ามา

ปลกูในประเท่ศไท่ยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิิต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากน้ันน า

ท่่านเิินท่างสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัิบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลาง

การเิินท่างจากท่างิา้นเหนือของเกาะ และท่างใตข้องเกาะจึงท่ าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอิเวลา  

ค า่  บริการอาหารค า่  เมนูพิเศษ..ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั 



จากน้ันน าท่่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาินัิกลางคืนท่ี่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมืองไถจง ให้

ท่่านไิอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ี่ถูกใจ ท่านที่ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER  

พลาดไม่ไดท้ีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอยา่งแน่นอน 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : MOVING  STAR  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม            ไถจง – หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  - วดัเหวินหวู่ - ไทเป 

                         รา้นขนมพายสบัปะรด - ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลังอาหาร  น าท่่านเิินท่างต่อไปยัง เมืองหนานโถว  น าท่่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึง

ไิร้บัการกล่าวขานว่างิงามราวกบัภาพวาิเปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนิ์แห่งไตห้วนัตั้งอยู่ในเขตของ 

ซันมูลเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงท่างการท่่องเท่ี่ยว

ไตห้วนัไิก้่อตั้งขึ้ นเมื่อวนัท่ี่ 24 มกราคม 2000 เพ่ือ

บูรณะเมืองจากแผ่นิินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันท่ี่ 21 

กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ท่างธรรมชาติ

จากผืนน ้าสู่ยอิเขาท่ี่นับจากความสูงระิับ 600 - 

2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นท่ะเลสาบ

ท่ี่มีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเท่ศท่ี่

โิิเิ่น ท่ าใหต้วัท่ะเลสาบมองิูคลา้ยพระอาทิ่ตยแ์ละพระจนัท่รเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ี่มาของนามอนัไพเราะว่า 

สุริยนัจนัทรา ใหท่้่านิ่ืมิ า่กบับรรยากาศ ริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ท่ะเลสาบธรรมชาติท่ี่ใหญ่ท่ี่สุิ

แห่งเิียวของไตห้วนั  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี 

จากน้ัน น าท่่านเิินท่างไปกราบไหวส่ิ้งศักิ์ิสิท่ธ์ิท่ี่ วัดเหวินหวู่ ซ่ึงหมายถึงศาสิาขงจ่ือเท่พเจา้แห่ง

ปัญญา และเท่พกวนอเูท่พเจา้แห่งความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ี่ตั้งอยู่หน้าวัิ ซ่ึงมีมลูค่าถึงตวั

ละ1ลา้นเหรียญไตห้วนั  

จากน้ันน าท่่านเิินท่างกลบัสู่ เมืองไทเป 

และใหท่้่านไิแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอินิยมของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีก

กวา่100 ชนิิ ใหท่้่านไิเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก  

จากน้ัน น าทุ่กท่่านไปชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี่ ซ่ือหลิน

ไนทม์ารเ์ก็ต ไนท่์มาร์เก็ตท่ี่มีขนาิใหญ่ท่ี่สุิในเมือง

ไท่เป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาิอาหารพ้ืนเมืองและ

ตลาิคนเิิน อาหารพ้ืนเมืองท่ี่ขึ้ นช่ือท่ี่สุิของไตห้วนัคือ 

เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ ไม่ไิล้ิ้มลองรสชาติ

ของเต้าหู ้เหม็น ก็ ถือว่าไปไม่ ถึงไต้หวัน และยังมี

เคร่ืองิ่ืมอีกชนิิท่ี่มีตน้ก าเนิิท่ี่ไตห้วนั คือ ชานม

ไข่มุก ส่วนตลาิคนเิินก็มีสินคา้หลากหลายชนิิตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท่ั้งสินค้าเส้ือผา้ 

รองเท่า้ เคร่ืองประิับ โิยท่ี่รองเท่า้ผา้ใบ รองเท่า้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไท่ยประมาณ 

20-30% 

หมายเหต.ุอิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกชิม 

 

 



 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรม : HAPPINESS INN HOTEL  หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที่สี่     อุทยานเยห๋ล่ิว – GERMANIUM POWER CENTER - ตกึไทเป 101(ไม่รวมบตัรชมวิว ชั้น 89) 

                          วดัหลงซาน - ซีเหมินตงิ - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่่าน เิินท่างสู่ อุทยานเยห๋ล่ิว ซ่ึงเป็นสถานท่ี่ท่่องเท่ี่ยวท่ี่เป็นแหลมท่อิ

ยาวออกไปในท่ะเล ประกอบิว้ยโขิหินชะง่อนท่รายรูปร่างต่างๆเช่น รูป

เที่ยน ิอกเห็ิ เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ี่เกิิจาก การเคล่ือนตวั ของเปลือกโลก และการ

กัิกร่อนของน ้ าท่ะเลและลมท่ะเล โิยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท่้า

เท่พธิิา ซ่ึง มีช่ือเสียงท่ัว่ในเกาะไต้หวันและท่ั ่วโลกอิสระเก็บภาพความ

ประท่บัใจตามอธัยาศยั 

จากน้ัน น าท่่านชม สรอ้ย GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มีพลงั

พิเศษช่วยในการปรบัสมิุลในร่างกายใหร้ะบบไหลเวียนโลหิติี ลิอาการปวิเมื่อยใหท่้่านไิเ้ลือกชม

กนัตามอธัยาศยั   

จากน้ัน น าท่่านเิินท่างไป  ตกึไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูง

ถึง 508 เมตรสรา้งขึ้ นโิยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถ

ท่นท่านต่อการสัน่สะเทื่อนของแผ่นิินไหวและการป้องกนั

วินาศกรรมท่างอากาศ และยงัมีลิฟตท่ี์่เร็วท่ี่สุิในโลก ิว้ย

ความเร็วต่อนาที่อยูท่ี่่ 1,010 เมตร 

 **ไม่รวมบตัรข้ึนตึกชมวิวชั้น 89** 

หมายเหต.ุอิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกใน 

การชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชิม 

จากน้ัน น าท่่านชม วดัหลงซาน วัิ ท่ี่เก่าแก่ท่ี่สุิในไตห้วนั ซ่ึงข้ึนช่ือวา่สวยงามท่ี่สุิในไตห้วนัิว้ยเช่นกนั 

ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหาริา้นหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็น

วิหารหลักและวิ หาร ท่ี่ อยู่ ท่ างิ้านหลัง  ภาย ในวัิมี

รายละเอียิของงานฝีมือท่ี่งิงาม เช่นบริเวณเสาหินของ

วิหารท่ี่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาิูสวยงามเสมือนจริง 

ส่วนิา้นบนหลงัคาก็มีลวิลายปูนป้ันยิบย่อยท่ี่แสิงถึงฝีมือ

ของช่าง โิยในแต่ละวันจะมีผู ้คนมากมายท่ั้งนักท่่องเท่ี่ยว

และชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระท่ี่น่ีอยูเ่สมอๆ  

จากน้ัน น าท่่านเิินท่างสู่ ตลาดซีเหมินติง ใหท่้่านไิอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ี่เปรียบเสมือนสยามส

แควรใ์นกรุงเท่พฯ เป็นแหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ท่ันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิฟต์ช็อป 

สไตลว์ยัรุ่นรองเท่า้กีฬายี่หอ้ิงัเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซ่ึงราคาถูกกวา่ประเท่ศไท่ยแน่นอน 

หมายเหต.ุอิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชิม 

 จากนั้นน าท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 



 23.20 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  CI 837 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชัว่โมง) 

02.20+1 น. ถึงท่่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโิยสวสัิิภาพพรอ้มความประท่บัใจ 

 
 

 
 

 

อตัราค่าบรกิาร ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11 

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11 

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดียว 

จา่ยเพิ่ม 

12-15 ม.ค. 63 19,500 19,500 18,500 3,900 

19-22 ก.พ. 63 19,500 19,500 18,500 3,900 

26-29 ก.พ. 63 19,500 19,500 18,500 3,900 

5-8 มี.ค. 63 19,500 19,500 18,500 3,900 

19-22 มี.ค.63 19,500 19,500 18,500 3,900 

23-26 เม.ย. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 

14-17 พ.ค. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 

28-31 พ.ค. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 

11-14 มิ.ย. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 

25-28 มิ.ย. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 ธนัวาคม  2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเท่พ – ไท่เป 

 ค่าท่ี่พกัโรงแรมตามท่ี่ระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

 ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ี่ท่่องเท่ี่ยวท่ี่ถูกระบุไวทุ้่กแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินของท่ั้งสองประเท่ศ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ น าเท่ี่ยวตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเิินท่างในวงเงินท่่านละ 1,000,000 บาท่ *ท่ั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัิ  

ท่ี่มีการตกลงไวก้บับริษัท่ประกนัชีวิต *(ส าหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่่านละ 500,000 บาท่  



ค่ารกัษาอยู ่ในขอ้จ ากัิ การตกลงไวก้บับริษัท่ประกนัชีวิต) 

**กรณีตอ้งการประกนัที่มีความคุม้ครองเพ่ิมเตมิ สามารถสอบถามซ้ือเพ่ิมเตมิได*้* 

 น ้าิ่ืมวนัละ 1 ขวิ / ท่่านหรือตลอิการเิินท่าง 

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน ้าหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. รวม 2 ช้ิน 

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

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าท่ าพาสปอรต์   

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีิ ต่างๆ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและพนกังานขบัรถ ตอ่ท่าน รวม 1,200 NTD  

 ส่วนหวัหน้าท่วัรแ์ลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัท่ฯมีสิท่ธ์ิท่ี่จะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไิต้ามความเหมาะสมบริษัท่ขอสงวนสิท่ธ์ิท่ี่จะเล่ือนการเิินท่างใน

กรณีท่ี่มีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 15 ท่่าน / อาจจะใชท้่ไูกิห์รือไมม่ีหวัหนา้ท่วัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโิยไม่แจง้ใหท้่ราบ

ล่วงหน้า / การไม่รบัประท่านอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ี่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไิ ้เพราะการช าระค่า

ท่วัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

**กรณีลกูคา้ไม่ลงรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมที่ระบุไว ้เก็บเงินเพิ่ม 500 บาท/รา้น/ท่าน ทุกกรณี** 

การยกเลิก 

1. ส าหรบัผูโ้ิยสารท่ี่ไมไ่ิถื้อหนังสือเิินท่างไท่ย และท่างบริษัท่ฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เิินท่างบริษัท่ฯ ขอสงวนสิท่ธ์ิในการคืนค่ามัิ จ า 

2. ยกเลิกก่อนการเิินท่าง 30  วนัขึ้ นไป  คืนเงินท่ั้งหมิ 

3. ยกเลิกก่อนการเิินท่าง 25  วนัขึ้ นไป  เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาท่วัร ์

4. ยกเลิกกอ่นการเิินท่าง 20  วนั   เก็บคา่ใชจ้่ายท่ั้งหมิ 100 % ของราคาท่วัร ์

5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ี่เิินท่างช่วงวนัหยุิหรือเท่ศกาลท่ี่ตอ้งการนัตีมัิ จ ากบัสายการบินหรือค่ามัิ จ าท่ี่พกัโิยตรงหรือโิย

การผ่านตัวแท่นในประเท่ศหรือต่างประเท่ศและไม่อาจขอคืนเงินไิ ้รวมถึงเท่ี่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมัิ จ า หรือค่าท่วัรท์่ั้งหมิเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ี่ยวบินน้ันๆ 

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

 หากท่่านท่ี่ตอ้งการออกตัว๋โิ ยสารภายในประเท่ศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวัิ ) ใหท่้่านติิต่อเจา้หน้าท่ี่ ก่อนออกบตัรโิ ยสารทุ่กครั้ง หาก

ออกบตัรโิ ยสารโิ ยมิแจง้เจา้หน้าท่ี่ ท่างบริษัท่ขอสงวนสิท่ธ์ิไม่รบัผิ ชิอบค่าใชจ้า่ยท่ี่เกิ ข้ึิน 

 หากในคณะของท่่านมีผูต้อ้งการิ ูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เิ ็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะิ วกในการเิ ินท่างท่่องเท่ี่ยว

ในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติิต่อกนั ท่่านและครอบครวัตอ้งใหก้าริ ูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่่านเอง เน่ืองจากการเิ ินท่าง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าท่วัรมี์ความจ าเป็นตอ้งิ แูลคณะท่วัรท์่ั้งหม  ิ

การช าระเงิน  บริษัทฯ ขอรบัมดัจ  าในวันจองทวัรท์่านละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษัท่ฯ มีสิท่ธ์ิท่ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียิบางประการในท่วัรน้ี์ เมื่อเกิิเหตุสุิวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขไิ ้

2. บริษัท่ฯ ไม่รบัผิิชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์่เกิิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ี่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของท่างบริษัท่ฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ี่เกิิข้ึนท่างตรงหรือท่างออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท่ ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่่านถอนตวัก่อนรายการท่่องเท่ี่ยวจะส้ินสุิลง ท่างบริษัท่ฯ จะถือว่าท่่านสละสิท่ธ์ิและจะไม่รบัผิิชอบค่าบริการท่ี่

ท่่านไิช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใิๆ ท่ั้งส้ิน 



4. บริษัท่ฯจะไม่รับผิิชอบต่อการหา้มออกนอกประเท่ศหรือหา้มเขา้ประเท่ศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิิกฎหมายหรือ

เอกสารเิินท่างไมถู่กตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ี่ตอ้งไิร้ับการยืนยนัจากบริษัท่ฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไิส้ ารองท่ี่นัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ี่พกัในต่างประเท่ศเป็นท่ี่เรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไิต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัท่ฯ สงวนสิท่ธ์ิท่ี่จะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ิ งักล่าว 

7. กรณีเกิิความผิิพลาิจากตัวแท่น หรือ หน่วยงานท่ี่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัท่ฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ี่ใหบ้ริการ บริษัท่ฯจะิ าเนินโิยสุิความสามารถท่ี่จะจัิ บริการท่ัวรอ่ื์น

ท่ิแท่นให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเท่ศก ์พนักงาน และตวัแท่นของบริษัท่ฯ ไม่มีสิท่ธ์ิในการใหค้ าสญัญาใิๆ ท่ั้งส้ินแท่นบริษัท่ฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโิยผูม้ีอ านาจของบริษัท่ฯ ก ากบัเท่่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ี่ยวในสถานท่ี่ท่ี่ระบุในโปรแกรมไิ ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิิพลาิจาก

ท่างสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใิๆท่ั้งส้ิน แต่ท่ั้งน้ีท่างบริษัท่ฯจะจัิ หารายการเท่ี่ยวสถานท่ี่อ่ืนๆมาให ้โิยขอสงวน

สิท่ธ์ิการจัิ หาน้ีโิยไมแ่จง้ใหท้่ราบล่วงหนา้ 

 

 

เอกสารท่ีใชส้  าหรบัท่องเท่ียว 

หนังสือเดินทาง (ตอ้งมีอายคุงเหลือไม่ต า่กว่า 6 เดือน) 

พรอ้มถ่ายส าเนามาใหก้บับรษิัทที่ทา่นจองทวัร ์

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

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


