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เดินทางตลอดเดือนมิถุนายน - ธนัวาคม 2562          

วนัแรก          กรุงเทพฯ - ไตห้วนั - เถาหยวน  - เมืองเจยีอ้ี - หมู่บา้นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 

สายการบิน THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที่ คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่าน 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 632 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

บริการอาหารว่าง..ชานมไข่มุก+ขนมเคก้  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village)  

อดีตเป็นบา้นพกัของทหารญ่ีปุ่นในช่วงปกครอง

ไตห้วัน ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้นเก่าสไตส์

ญ่ีปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นรา้นขายของเก๋ไก๋

มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ท่ีบอกเล่า

เร่ืองราวในอดีตของท่ีน้ีดว้ย ใหท่้านไดช้มเลือก

ซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆท่ีไม่

ควรพลาด ต่อด้วย นําท่านเดินทางต่อไปยัง 

เมืองเจยีอ้ี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอุทยานอาลีซาน 

คํา่  บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง  

จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั : CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง           เมืองเจยีอี้  - นัง่รถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาตอิาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาตภิายในอุทยาน  

                         ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนทม์าเก็ต 
 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจี้ ยอ้ี 

ตอ่ดว้ย  นําท่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

นําคณะท่านนัง่รถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนั ตั้งแต่

สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี 

เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ลาํเนาไพร สมบรูณจ์นหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่า

แปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนนําทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน 

พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจาํ

อยา่งหาท่ีเปรียบไมไ่ดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 

 หลงัอาหาร นําท่าน ชิมชาอูหลงไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลกูมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและ

อากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีทาํใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธุช์าอหูลงท่ีน่ียงัเป็นพนัธุช์าท่ีนํามา

ปลกูในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็น

ศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยู่

ตลอดเวลา จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจี๋ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

เมืองไถจง ใหท่้านไดอิ้สระกับการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านที่ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA 

TIGER พลาดไม่ไดท้ี่น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยอยา่งแน่นอน 

หมายเหต.ุอิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชิม 

จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั : REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม          ไถจง - หนานโถว - วดัเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - ไทเป 

     รา้นขนมพายสบัปะรด - ตลาดซีเหมินตงิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เดินทาง

ไปกราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ ซ่ึงหมายถึง

ศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจา้

แห่งความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้า

วัดซ่ึงมีมูลค่าถึงตัวละ1ลา้นเหรียญไต้หวัน ล่องเรือ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่า

งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนด์

แห่งไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตของซันมูลเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจาก

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวม

ความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาท่ี

นับจากความสูงระดบั 600 - 2,000 เมตร มีความ

ยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้น

ลอ้มรอบ ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ทําใหต้ัว

ทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจันทร์เส้ียว 

ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่สุริยนัจนัทรา ใหท่้านด่ืมดํา่กบับรรยากาศริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี  

 นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป ใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั รา้นขนมพาย

สบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา่100 ชนิด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก  

จากน้ัน นําท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง เปรียบเสมือนสยาม 

สแควรใ์นกรุงเทพฯแหล่งศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์

วยัรุ่นมากมาย เส้ือผา้ รองเทา้กีฬายี่หอ้ดงั เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS 

PUMA  ซ่ึงราคาถูกกวา่ประเทศไทย  

หมายเหต.ุอิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชิม 

จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สี่             นัง่รถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ – ไทเป - COSMETIC SHOP 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-2.30 ชัว่โมง) 

     ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองไทเปประมาณ 150 กิโลเมตร ตลอดเสน้ทางเป็นภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหว่างทางให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงาม ดา้นหน่ึงติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกดา้นเป็นหนา้ผาสงู  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ นอกจากจะ

เป็นอุทยานท่ีมีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อน

สวยงามแลว้ ยงัมีวฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว เป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพแปลกตา ดว้ยถํ้าน้อยใหญ่เรียงรายบน

หน้าผาสูง อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคท่ี์อยู่บนถนนเหิงกวา้งกงลู่ หรือ

ทางหลวงสายยุทธศาสตร์ท่ีตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน  จากด้าน

ตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสาํหรบัคมนาคม 

ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้

นักท่องเท่ียว สามารถสาํรวจความงามของธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด  สะพานหินอ่อน  

อุทยานแห่งชาติ  เทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคลา้ยเป็น หมู่บา้น

กลางหุบเขา เป็นจุดชมวิว  อีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองไทเปโดยรถไฟ 

จากน้ัน นาํท่านแวะรา้น COSMETIC SHOP ท่ีมีเคร่ืองสาํอางมากมายหลายชนิดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั 

ตลอดจนสรอ้ย GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลในร่างกาย 

ซ่ึงสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ช่วยใหร่้างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิต

ดีช่วยใหร่้างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดกาํแพง 

จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้             ตกึไทเป 101(ไม่รวมบตัรข้ึนตกึ) - อุทยานแห่งชาตเิยห๋ล่ิว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร นําท่าน แวะถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความ

สงูถึง 508 เมตรสรา้งข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อ

การสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ 

และยงัมีลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร  

**ไม่รวมบตัรข้ึนตึก** 
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นําท่านเดินทางสู่  อุทยานเย๋หล่ิว ซ่ึ งเ ป็นสถานท่ี

ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี เ ป็ นแหลมทอดยาวออกไป ในทะ เล 

ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูป

เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของ

เปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล 

โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียง

ทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพ  

  จากนั้ นนําท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบ

สมัภาระก่อนการเดินทาง 

14.15 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 633 

17.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11 

(เสริมเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดียว 

จา่ยเพ่ิม 

26 – 30 มิ.ย. 62 25,900 25,900 24,900 4,800 
12 – 16 ก.ค. 62 

**วนัอาสาฬหบูชา** 
26,900 26,900 25,900 4,800 

10 – 14 ต.ค. 62 
**วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9** 

27,900 27,900 26,900 4,800 
19 – 23 ต.ค. 62 

**วนัปิยมหาราช** 
26,900 26,900 25,900 4,800 

6 – 10 ธ.ค. 62 25,900 25,900 24,900 4,800 
24 – 28 ธ.ค. 62 25,900 25,900 24,900 4,800 

 

ราคาน้ี รวมภาษีนํ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจรงิ** 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  

• 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 ค่า

รกัษาอยู ่ในขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต) 

**กรณีตอ้งการประกนัที่มีความคุม้ครองเพ่ิมเตมิ สามารถสอบถามซ้ือเพ่ิมเตมิได*้* 

• น้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง 

• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนกัไม่เกินท่านละ 2 ช้ิน นํ้าหนกัรวม 20 กก.  

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %   

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

• ค่าทาํพาสปอรต์   

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ ตอ่ท่าน รวม 1,500 NTD 

• ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง

ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใชทู้ไกดห์รือไม่มีหวัหน้าทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหน้า / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

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

การยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัข้ึนไป  เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วนั   เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

5. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

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

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

การชาํระเงิน  บริษัทฯ ขอรบัมดัจาํในวนัจองทวัรท่์านละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ



1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทัวรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

หมายเหต ุ

หากสถานทตูไตห้วนั มีประกาศยกเลิก การยกเวน้วีซ่า สาํหรบัหนังสือเดินทางไทย หลงั

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมวซี่าตามจริง 
 

เอกสารท่ีใชส้าํหรบัท่องเท่ียว 

หนงัสือเดินทาง (ตอ้งมีอายคุงเหลือไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน) 

พรอ้มถา่ยสาํเนามาใหก้บับรษิัทท่ีทา่นจองทวัร ์

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

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

 


