
 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ช่วงวนัท่ีเดินทางมิถุนายน-ตลุาคม 2562 
วนัแรก           กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน - แช่นํ้าแร่ในหอ้งส่วนตวั 

11.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาทเ์ตอร ์S ประต ู8   



สายการบิน CHINA AIRLINE เจา้หนา้ที่คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่าน 

13.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 832 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.50 ชัว่โมง) 

18.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู..อาหารจนีพ้ืนเมือง 

 หลงัอาหาร นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั จากนั้นใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาต ิ 

แบบส่วนตวัในหอ้งพกั 

นาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั : EASTERN HOTEL&RESORTS หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง           หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  - วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวินหวู่  

                         ชิมชาอู่หลง –ไถจง - ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนัตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการ

ท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือ

วนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทาง

ธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสูงระดบั 600 

- 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมี

ภูเขาสลบัซับซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น 

ทําใหต้ัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย์และพระจันทร์

เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า สุริยนัจนัทรา ให้

ท่านด่ืมดํา่กับบรรยากาศ ริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 

ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั และนํา

ท่านข้ึนสู่วดัเสวียนจางนมสัการอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ท่ีไดอ้ญัเชิญอฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี 

ค.ศ.1965 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..ปลา

ประธานาธิบดี  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี  

วัดเหวินหวู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา 

และเทพกวนอูเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตยร์วมถึงสิงโตหิน

อ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้าวดัซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ1ลา้นเหรียญ

ไตห้วนั จากน้ัน นําท่าน  ชิมชาอู่หลง ไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูก

มากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปี

ของท่ีน่ีทําใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธุ์ชาอูหลงท่ีน่ียงัเป็น

พนัธุช์าท่ีนํามาปลกูในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆ 

หรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมือง

ไถจง เมืองซ่ึงมีความสําคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะ

เป็นศนูยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยู่

ตลอดเวลา 

เยน็   บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..สุก้ีชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั 



หลงัอาหาร นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจงใหท่้าน

ไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านที่ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ี

ซ่ึงราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอน  

จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรม : PARK LANE INN หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม              ไทเป - รา้นขนมพายสบัปะรด - อุทยานแห่งชาตเิยห๋ล่ิว - หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหาร เดินทางสู่ ไทเป ใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั  

  รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีกมากกวา่100 ชนิด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดกาํแพง 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ีเกิด

จาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อนของน้ํา

ทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี รองเท้า

เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก จากน้ัน

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณ

ไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีที

ช่ือเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สาํคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนัแลว้ นักท่องเท่ียวจะ

เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและใหท้า้นเลือกชิมและ

ซ้ือเป็นของขวญัของฝาก รา้นอาหารท่ีมาแลว้ไมค่วรพลาด เช่น บวัลอยเผือกและไอศครีมถัว่ตดั เป็นตน้ 

อิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชิม 

จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั : HIONE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่     ไทเป – COSMETIC SHOP - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตกึ) – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

                         วดัหลงซาน - ซีเหมินตงิ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ัน นําท่านแวะรา้น COSMETIC SHOP ท่ีมีเคร่ืองสาํอางมากมายหลายชนิดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั 

ตลอดจนสรอ้ย GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลในร่างกาย

ใหร้ะบบไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเม่ือยใหท่้านไดเ้ลือกชมกนัตามอธัยาศยั 

  จากน้ัน นําท่านเดินทางไป  ตกึไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตร

สรา้งข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเทือนของ

แผ่นดินไหวและการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดใน

โลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร **ไม่รวมบตัรข้ึนตึกชั้น 89**

 ภายในตึกไทเป 101 ชั้น 1-5 เป็นหา้งสรรพสินคา้และสินคา้แบรนด์เนม

ต่างๆ รวมทั้งยงัมี ชั้นใตดิ้น ท่ีรวบรวมรา้นอาหารและซุปเปอรม์าร์เก็ต ให้

ท่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงและเลือกรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยั 

อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชิม 

  จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการ

ก่อสรา้งคลา้ยวิหารเทียนถันท่ีปักก่ิง งดงาม มีอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทําใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดว้ย 
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ากน้ัน นําท่านชม วดัหลงซาน วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึง

ข้ึนช่ือว่าสวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกัน ภายในมีวิหาร

สามหลงั คือวิหารดา้นหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและ

วิหารท่ีอยู่ทางดา้นหลงั ภายในวดัมีรายละเอียดของงานฝีมือ

ท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนั

รอบเสาดสูวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลาย

ปนูป้ันยิบยอ่ยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้งนักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเอง

มาไหวพ้ระท่ีน่ีอยู่เสมอๆ ต่อดว้ย นําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ป

ป้ิงท่ีเปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มี

รา้นคา้ของฝาก กิฟตช็์อป สไตลว์ยัรุ่นรองเทา้กีฬายี่หอ้ดงัเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซ่ึงราคาถูกกว่า

ประเทศไทยแน่นอน 

อิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชิม 

  จากนั้นนาํท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

 22.35 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  CI 837 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชัว่โมง) 

01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11 

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ ่2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11 

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดียว 

จา่ยเพ่ิม 

27-30 มิ.ย. 62 20,955 20,955 19,955 3,500 

11-14 ก.ค. 62 20,955 20,955 19,955 3,500 

25-28 ก.ค. 62 
**วนัเฉลิมพระชนพรรษา ร.10** 

21,955 21,955 20,955 3,500 

8-11 ส.ค. 62 20,955 20,955 19,955 3,500 

22-25 ส.ค. 62 20,955 20,955 19,955 3,500 



5-8 ก.ย. 62 20,955 20,955 19,955 3,500 

19-22 ก.ย. 62 20,955 20,955 19,955 3,500 

3-6 ต.ค. 62 20,955 20,955 19,955 3,500 

24-27 ต.ค.62 20,955 20,955 19,955 3,500 
ราคาน้ี รวมภาษีนํ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 มิถุนายน 2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

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  

ค่ารกัษาอยู ่ในขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต) 

**กรณีตอ้งการประกนัที่มีความคุม้ครองเพ่ิมเตมิ สามารถสอบถามซ้ือเพ่ิมเตมิได*้* 

• น้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง 

• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. รวม 2 ช้ิน 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %   

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

• ค่าทาํพาสปอรต์   

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ ตอ่ท่าน รวม 1,200 NTD  

• ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางใน

กรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ท่าน / อาจจะใชท้ไูกดห์รือไมมี่หวัหนา้ทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่า

ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

**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. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

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

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

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

ในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

การชาํระเงิน  บริษัทฯ ขอรบัมดัจาํในวนัจองทวัรท่์านละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทัวรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หมายเหตุหากสถานทูตไตห้วนั มีประกาศยกเลิก การยกเวน้วีซ่า สําหรับหนังสือเดินทางไทย 

หลงัวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามจริง 

เอกสารท่ีใชส้าํหรบัทอ่งเท่ียว 

หนงัสือเดินทาง (ตอ้งมีอายุคงเหลือไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน) 

พรอ้มถ่ายสาํเนามาใหก้บับริษทัท่ีทา่นจองทวัร ์

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


