
 
 

 
 

                             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัแรก             กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – รา้นขนมพาสบัปะรด 

                           ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตึก ชั้น 89) - อ๋ีหลาน - แช่น ้าแร ่  

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

สายการบิน CHINA AIRLINE  เจา้หนา้ท่ี  คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน 

08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI 838 

12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 



 นําท่านเดินทางสู่  เมืองไทเป  

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู ่“อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค” ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสรา้ง

คลา้ยวหิารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณ์แหง่น้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาติ จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ไทเป นําท่านเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนัเคก้ไสส้บัปะรดและขนมอ่ืนๆมากมายท่ีขึ้ นชื่อของ

ไตห้วนั   

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสงูถึง 508 เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลกัวศิวกรรมชั้น

เยีย่มสามารถทนทานต่อการสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟท์

ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านถ่ายรปูคู่กบัตึก  

**ไม่รวมบตัรข้ึนตึกไทเป 101 ** 

เย็น   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดก าแพง  

หลงัรบัประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอ๋ีหลาน ซ่ึงเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําพุรอ้นธรรมชาติ  

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั BARON’S HOT SPRING HOTEL 3.5* หรือ 

เทียบเท่า ใหท่้านไดพ้กัผ่อน อาบน้ําแร ่ 

ในหอ้งพกัส่วนตวั ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ 
 

วนัท่ีสอง                 นัง่รถไฟดว่นสู่เมืองฮวัเหลียน- อุทยานทาโรโกะ - นัง่รถไฟดว่นกลบัไทเป - หนิงเซียไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร นําท่าน นัง่รถไฟดว่น เดินทางสู่ เมืองฮวัเหลียน   (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   

ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ระหวา่งการเดินทาง จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรูเ่ก๋อ  ซ่ึง

ตั้งอยูใ่นบริเวณรอยต่อของอาํเภอ ฮวาเหลียน อาํเภอไถจง  และอาํเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางดา้น

ตะวนัออกของเกาะไตห้วนั เป็นอุทยานท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของไตห้วนั คาํวา่ ทาโรโกะ  (Taroko) มาจาก

ภาษาของชาวพ้ืนเมืองมีความหมายวา่ภเูขาท่ียิง่ใหญ่ ภายในอุทยานประกอบดว้ยภเูขาหินแกรนิตจาํนวนมาก 

และหน้าผาสงูชนัท่ีเกิดจากการกดัเซาะของธารน้ําเป็นเวลานานนับลา้นปี มีธรรมชาติท่ีงดงามสุดบรรยายนับ

ไม่ถว้นจุดชมววิท่ีน่าประทบัใจในอุทยานฯ ไดแ้ก ่โพรงนกนางแอ่น ,น ้าตกฉางชุน, อนุสรณส์ถานฉางชุน  

จุดชมววิอีกแหง่หน่ึงท่ีมีทศันียภาพของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน 

ดา้นขา้งมีน้ําตกไหลจากยอดเขาสงูลงสู่ลาํธารล่ีอ ูและอีกท่ีคือ  ปากถ ้านกนางแอ่น ถํ้านกนางแอ่นเกิดจากการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกและการไหลผ่านกดัเซาะของลาํธารล่ีอทูาํใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ทศันียภาพแปลกตา  

เท่ียง          บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง 

หลงัอาหาร นําท่าน นัง่รถไฟดว่น เดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ หนิงเซ่ียไนทม์าเก็ต Ningxia Night Market  

เป็นหน่ึงในตลาดไนทท่ี์มีช่ือเสียงของไทเป ท่ีสรา้งขึ้ นมากวา่ 20 ปีแลว้ โดยมีฉายาวา่ กระเพราะแหง่ไทเป

(Taipei’s stomach) เพราะมีรา้นอาหารทั้งแบบแผงลอย, รถเข็นและแบบเป็นหอ้งแถวอยูม่ากมาย เป็นแหล่ง

เดินเล่นชมบรรยากาศของคนทอ้งถ่ิน ชิมอาหารอรอ่ยสไตล ์ Street Food ท่ีมีอยูม่ากมายตลอดทางเดินของ

ตลาดแหง่น้ี นอกจากน้ีก็จะมีของขายคลา้ยกบัๆตลาดไนทอ่ื์นๆในไทเป คือพวกของเล่น ของสะสม ของฝาก 

เส้ือผา้ กระเป๋า และขา้วของเครื่องใชต่้างๆ 

หมายเหต.ุอิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชิม 



พกัท่ี YISU HOTEL  3.5*  หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสาม                GERMANIUM POWER CENTER - หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

                              วดัพระถงัซมัจัง๋ -วดัเหวินอู่ – เมืองเจยีอ้ี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร นําท่าน ชมศูนย ์GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ยสุขภาพ มีพลงัพิเศษช่วยใน 

การปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปกติ ระบบ 

ไหลเวยีนโลหิตดีช่วยใหร้า่ยการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขานวา่งดงาม

ราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตของ ซนัมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย

ซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสงูระดบั 

600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภมิู

ประเทศท่ีโดดเด่น ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนั

ไพเราะวา่  สุริยนัจนัทรา” ใหท่้านด่ืมดํา่กบับรรยากาศริม 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแหง่

เดียวของไตห้วนั นําท่านขึ้ นสู่วดัเสวยีนจาง นมสัการอฐิัของ  

พระถงัซมัจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี 

ค.ศ.1965  

เท่ียง   บริการอาหาร ณ  ภตัตาคารอาหารจนี เมนูพิเศษ ..ปลา

ประธานาธิบดี  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี วดัเห

วินอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอเูทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินอ่อน 2 

ตวัท่ีตั้งอยูห่น้าวดัซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ1ลา้นเหรียญไตห้วนั   จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเจยีอ้ี ซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งของอุทยานอาลีซาน 

ค า่  บริการอาหาร  ณ ภตัตคาร เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั :  DAY PLUS HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี             อุทยานอาลีซาน – นัง่รถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง 

                           ไถจง - ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร นําท่านสู่ อุทยานอารีซาน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําท่านนัง่รถไฟโบราณ

ชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนั ตั้งแต่สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยูมี่ทั้งนักเขียน

และศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบรูณ์ ทั้งป่าไม ้

เทือกเขา ลาํเนาไพร สมบรูณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจ้ึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวติตอ้งมาเยอืนเดินชม

ป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้ วตามลมอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การ

เก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจาํอยา่งหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซนั อุทยานแหง่ชาติอาหล่ีซาน 

ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยูส่งูจากระดบัน้ําทะเล 2,700 

เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สมัผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี 

ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีน้อง ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบท่ีนํา

สายน้ําจากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแหง่น้ี พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลาย

นานาพนัธุมี์ความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี สมควรแก่เวลา 

นําท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแหง่ชาติอาหล่ีซาน   



ระหวา่งทางนําท่านแวะชิม ชาอูหลง ขนานแทจ้ากยอดเขาอาหล่ีซาน ซ่ึงมีชาหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

เป็นของฝากอีกดว้ย   

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู อาหารจนีพ้ืนเมืองบนอุทยาน  

 หลงัอาหารเดินทางกลบั เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็น

ศนูยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยู่

ตลอดเวลาจากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ให้

ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถกูใจท่านท่ี ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ี

ราคาถกูกวา่เมืองไทยแน่นอน อีกทั้งใหท่้านไดเ้ลือกชิมอาหารอรอ่ยสไตล ์Street Food ท่ีมีอยูม่ากมาย 

หมายเหต.ุอิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชิม 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั :  GOLDEN PACIFIC HOTEL 3.5* หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้                   ไทเป - ดิวต้ีฟรี - อุทยานแห่งชาติเยห๋ล่ิว – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ซีเหมินติง 

                             สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลิน กบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

นําท่าน เดินทางสู่ อุทยานเยห๋ล่ิว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ย

โขดหินชะง่อนทรายรปูรา่งต่างๆเช่น รปูเทียน ดอกเห็ด เตา้ห ูรงัผ้ึง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก 

และการกดักรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะ

ไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจ 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู อาหารจนีซีฟู๊ด 

  จากน้ัน นําท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมือง

ทอง ท่ีทีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแหง่หน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคน

เดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนัแลว้ นักท่องเท่ียวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชื่นชมววิทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือเป็นของขวญัของฝาก   

 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง  เปรียบเสมือนสยามสแควร์

ในกรุงเทพฯ แหล่งศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุน่ไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟทช็์อป สไตลว์ยัรุน่

มากมาย เส้ือผา้ รองเทา้กีฬายีห่อ้ดงั เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  

ซ่ึงราคาถกูกวา่ประเทศไทย  อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมาย 

ตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหาร  เมนูพิเศษ..สเต็ก จานรอ้น+สลดับาร ์

หลงัอาหาร  นําท่านเดินทาง ถึงสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

   22.05 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี  CI 837 

 00.35 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

  



 
อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดียว 

จา่ยเพิ่ม 

13-17 ต.ค. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

16-20 ต.ค. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

22-26 ต.ค. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

27-31 ต.ค. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

8-12 พ.ย. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

17 – 21 พ.ย. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

22 -26 พ.ย. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

1 - 5 ธ.ค. 60 27,333 27,333 26,333 3,900 

7 – 11 ธ.ค. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

20 - 24 ธ.ค. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

21 - 25 ธ.ค. 60 26,333 26,333 25,333 3,900 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 

 ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกระบุไวทุ้กแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดั 

ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต *(สาํหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารกัษาอยู ่ในขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต) 

 น้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไมเ่กินท่านละ 30  กก. 

 อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํพาสปอรต์   

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

 ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและพนกังานขบัรถ รวม 5 วนั 1000 NTD / ลกูคา้ 1 ท่าน 



 ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ

เดินทางในกรณีท่ี มีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 25 ท่าน  / อาจจะใชท้ไูกดห์รือไมม่ีหวัหนา้ทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลง

ราคาโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไม ่เท่ียวตามรายการไมส่ามารถขอหกั

ค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

การยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัขึ้ นไป  เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์

5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

6. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ  

การช าระเงิน  

บริษทัฯ ขอรบัมดัจ  าในวนัจองทวัรท์า่นละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน  

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เอกสารท่ีใช ้ส  าหรบัท่องเท่ียว 



1. หนงัสือเดินทาง (ตอ้งมีอายุใชไ้ดไ้ม่ต  า่กว่า 6 เดือน)  

พรอ้มถ่ายส าเนามาใหก้บับริษัทท่ีท่านจองทวัร  ์ 

หมายเหต.ุโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม. 

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

  

 


