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ก าหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 (ดูพเีรียดจากตารางด้านล่างค่ะ) 

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

เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน 
 

วนัสอง กรุงเทพฯ  - สนามบินเถาหยวน – หนานโถว  – วดัเหวนิอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา –  
วดัพระถงัซัมจัง๋ – วดัจงไถฉานซ่ือ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจีย่ไนท์มาร์เกต็  

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

07.05 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน   หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
นาํทานออกเดินทางสู่  เมืองหนานโถว จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินอู่ ซ่ึง
หมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัที่ตั้ง
อยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษปลาประธานาธิบดี 
นาํท่านลงเรือ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่งดงามราวกบัภาพวาด  
เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยใูนเขตของ  ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเที่ยว
ไตห้วนัไดก่้อตั้ง ขึ้นเม่ือวนัที่  24 มกราคม  2000 เพือ่บูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัที่  21 กนัยายน  
1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผนืนํ้ าสู่ยอดเขาที่นบัจากความสูงระดบั  600-2,000 เมตร มีความยาว 
33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น  ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว  ซ่ึงเป็นที่มาของนามอนัไพเราะวา่   “สุริยันจันทรา ” ใหท้่านด่ืมดํ่ากบั
บรรยากาศริม  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไตห้วนั นาํท่านขึ้นสู่  วัด
พระถังซัมจั๋ง นมสัการอฐิัของ  พระถังซัมจั๋ง    ที่ไดอ้ญัเชิญ  อฐิัธาตุกลบัมาที่วดัเสวยีนกวง  เม่ือปี  ค.ศ.1965   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซ่ือ ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนาสถานที่ยิง่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของโลก รองจากนครวาติกลัป์และวดัมหายานที่ธิเบต วดัจงไถฉานซ่ือ 1ใน4วดัใหญ่ของไตห้วนั เป็น
สถานที่ของเหล่านกัแสวงบุญ มีผูเ้ขา้ไปเยีย่มชมสกัการะเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งยงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ ์ให้
พระสงฆไ์ดศึ้กษาธรรมะอีกดว้ย วดัน้ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกบัที่ออกแบบตึกไทเป 101 
นาํท่านชอ้ปป้ิง ร้านชา ใหท้่านไดล้ิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชาอู่หลง นอกจากนั้นยงัมีชาเขียว
ผงสุดฮิต ที่สะดวกในการชงด่ืมอยา่งง่ายๆ ไม่ตอ้งเสียเวลาตม้นํ้ าร้อน เพราะชาเขียวผงน้ีสามารถชงไดก้บันํ้ า
อุณหภูมิปกติ และชงกบันํ้ าเยน็ได ้หรือจะเพิม่ความอร่อยดว้ยการชงกบัยาคูลท ์ จากนั้นออกเดินทางสู่   เมืองไทจง  
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เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ 
และทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา จากนั้นนาํท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเก็ต  
ตลาดนดักลางคืนที่มีช่ือเสียงของเมืองไทจง  ใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของที่ถูกใจ  ท่านที่ช่ืน
ชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน   

เย็น   อิสระอาหารมือ้คํา่ ภายใน ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต  เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชิมอาหารพืน้เมืองของ
ไต้หวันได้ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการช้อปป้ิงภายในฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต  

พักที่ : TAICHUNG KUN HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

  

วนัทีส่าม ไทจง – เถาหยวน – เขือ่นสือเหมนิ – สุสานอดตีประธานาธิบดเีจยีงไคเช็คทีฉื่อหู  – ไทเป  
– GERMANIUM SHOP – ซีเหมนิติง 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เขื่อนสือเหมิน เป็นเขื่อนกกัเก็บนํ้ าที่สาํคญั

อีกแห่งของไตห้วนั เขื่อนสือเหมิน ตั้งอยูใ่นเขตหลงเจ๋อ เมืองเถาหยวน 
ใกลก้บัเขตตา้ชี ฝู่ ช่ิง และตาํบลกวนซี นครชินจู๋ เร่ิมก่อสร้างในปี 1956 
และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1964 เป็นอ่างเก็บนํ้ าอเนกประสงคแ์ห่งแรกของ
ประเทศไตห้วนั ที่มีประโยชน์ใชส้อยหลากหลาย ตั้งแต่กกัเก็บนํ้ า ระบาย

นํ้ า ป้องกนันํ้ าท่วม สร้างพลงังานไฟฟ้า ไปจนถึงการใชส้อยดา้น
เกษตรกรรมและชลปประทาน ช่วยเพิม่ปริมาณ ผลผลิตทางการเกษตรต่อ
ปีของเมืองเถาหยวนเป็นเท่าตวั นอกจากน้ี ความสวยงามของววิทิวทศัน์
ทางธรรมชาติและพนัธุป์ลาที่หลากหลายในเขตเขื่อนสือเหมิน ยงัทาํใหท้ี่
แห่งน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที่ยวจาก

นานาชาติ ดงัที่ทราบกนัดีวา่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสนพระทยัในเร่ืองของ
การชลประทานเป็นพเิศษ ในคร้ังที่พระองคเ์สด็จเยอืนไตห้วนัในปี 1963 จึงไดเ้สด็จประพาสยงัเขื่อนสือเหมิ
นเพือ่ทรงศึกษาระบบการชลประทานของไตห้วนัโดยมีอดีตรองประธานาธิบดีเฉินเฉิงเป็นผูเ้ฝ้ารอรับเสด็จ 

เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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หลงัจากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ สุสานอดีตประธานาธิบดเีจียงไคเช็คที่ฉือหู สุสานอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ตั้งอยูริ่มทะเลสาบฉือหู ในเขตตา้ซี เมืองเถาหยวน คาํวา่ ” ฉือหู ” ในภาษาจีนมีความหมายวา่ 
“ ทะเลสาบแห่งความการุณย ์ ” เป็นช่ือที่อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ตั้งขึ้นเพือ่ราํลึกถึงมารดาของตน 
นอกจากน้ียงัไดรั้บมอบหมายใหห้ยางจัว่เฉิงสถาปนิกช่ือดงัชาวไตห้วนั ออกแบบสร้างบา้นพกัตากอากาศในส
ไตส์สถาปัตยกรรมแบบหม่ินหนานและเจอ้เจียงขึ้นที่น่ี เพราะววิทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยงามของทะเลสาบ
เป็นภาพพสะทอ้นถึงความทรงจาํในบา้นเกิดของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ที่เมืองเฟ่ิงฮวา่ มณฑลเจอ้เจียง 
โดยบา้นพกัตากอากาศหลงัน้ีไดรั้บการปรับปรุงและสร้างเป็นสุสานหลงัอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ถึงแก่
กรรม เม่ือปี 1975 ดว้ยเหตุน้ี สุสานฉือหูจึงเป็นสถานที่ทางประวติัศาสตร์ที่ควรค่าแก่การมาเยอืนเพือ่ราํลึกถึง
คุณูปการของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไตห้วนั นอกจากน้ี ที่น่ียงัมีพธีิการเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการณ์
ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจใหไ้ดรั้บชมทุกๆชัว่โมง เป็นหน่ึงในไฮไลทท์ี่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวมาจากทัว่โลกใหเ้ดินทางมาเยอืน     
จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทเป  จากนั้นนั้นนาํท่านเขา้สู่ ศูนย์GERMANIUM POWER  แหล่งผลิต
สินคา้ที่ทาํจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบติัในการแผไ่อออนลบ  ส่งผลดีต่อผูส้วมใส่ อาทิเช่น ทาํใหเ้ลือดลม
ไหลเวยีนดีขึ้น เพิม่พละกาํลงั  ผอ่นคลายความตึงเครียด เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆ
ประเทศทัว่เอเชีย   แลว้นาํท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิง  ซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั  เชิญชวนใหล้อง นํ้ ามะระป่ันของที่น่ี ชาไข่มุก 
กุนเชียงไตห้วนัและอ่ืนๆ อีกทั้งเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองสาํอางแบรนต่าง ๆ มากมาย 

เย็น  อิสระอาหารมือ้คํา่ ภายใน ซีเหมินติง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชิมอาหารพืน้เมืองของไต้หวันได้
ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการช้อปป้ิงภายในซีเหมินติง  

พักที่ : THE LOFT SEASIDE หรือ BARONS HOTEL หรือ JING YONG QUAN หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ เหย่หลิว่ – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค -   ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชม
ววิ ช้ัน 89 ) – MITSUI OUTLET –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  อุทยานเหย่หลิ่ว  ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคล่ือนตวัของ
เปลือกโลก และการกดักร่อนของนํ้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียง
ทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
นาํท่านชอ้ปป้ิงที่ ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด  อิสระเลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากที่ขึ้นช่ือของไตห้วนั 
ไม่วา่จะเป็นพายเคก้สบัปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั ขนมพระอาทิตย ์ฯลฯ   

เที่ยง   บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เส่ียวหลงเปา 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้าง
คลา้ยวหิารเทียนถนัที่ปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ   จากนั้น นาํท่าน
เดินทางสู่ ตึกไทเป101 ตึกระฟ้า แห่งน้ีเคยมีความสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้าง
ขึ้นโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสัน่สะเทื่อนของแผน่ดินไหว และการป้องกนัวนิาศกรรม
ทางอากาศ และยงัมีลิฟทท์ี่เคยเร็วที่สุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ป
ป้ิงที่ทนัสมยัที่สุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นนาํ    
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่   MITSUI OUTLET  ใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
มากมายในราคาสุดพเิศษไดต้ามอธัยาศยั    

เย็น  อิสระอาหารมือ้คํา่ ภายใน MITSUI OUTLET เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการช้อปป้ิง  
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

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

23.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อม ความประทับใจ 
 

**หมายเหตุ** รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึน้ช่ือ 3 ร้าน คอื  ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP 
 

อัตราค่าบริการ ปี2561 

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

6 - 9 ก.ค. 61 20,500 20,500 20,500 20,500 4,000 

13 - 16 ก.ค. 61 20,500 20,500 20,500 20,500 4,000 

20 - 23 ก.ค. 61 20,500 20,500 20,500 20,500 4,000 

3 - 6 ส.ค. 61 20,500 20,500 20,500 20,500 4,000 
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หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํ้ามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน  

*** 25 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการคะ 

 
 
อัตรานี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
 ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 2 คืนที่ระบุตามโปรแกรม 
 ค่าพาหนะนาํเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้ าหนกัไม่เกินท่านละ 30 ก.ก. 
 ค่ามคัคุเทศกมื์ออาชีพ และหวัหนา้ทวัร์ นาํเที่ยวและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที่มี  การตกลงไวก้บั
บริษทัประกนัชีวติ * 

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันต้ังแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018  
ยกเว้นวีซ่าสําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน 
พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั 
 , ค่าซกั รีด ฯลฯ 

31 ส.ค. -3 ก.ย. 
61 19,500 19,500 19,500 19,500 4,000 

7 - 10 ก.ย. 61 19,500 19,500 19,500 19,500 4,000 

21 - 24 ก.ย. 61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,000 

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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เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระค่ามดัจาํ  10,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้พาสปอร์ต 
 ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 พาสปอร์ตตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตวัแทนจาํหน่ายไดเ้ลยค่ะ 
การยกเลิก 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจาํ 

  * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วนัขึ้นไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี  
หมายเหตุ 
* บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
* บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ที่อยูน่อกเหนือการ   
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้ายการสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
* หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่
ท่านไดช้าํระ ไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
* บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร 
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
* ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับ
ราคาขึ้นตามจริง 
* กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่งหรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะ
ไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 
* มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให ้โดยขอ สงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

   
 


