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พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
อาหารพเิศษ สก้ีุสตูรไต้หวัน พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด, สลัดกุ้งมงักร ,  เป็ดปักก่ิง , พระกระโดดก าแพง                      
          ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบฟุเฟ่สลัดบาร์ , เส่ียวหลงเปาท่ีข้ึนช่ือในไทเป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL  MENU 
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เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติไต้หวัน กัปตันเก่าประสบการณ์สงู ท่ีน่ังกว้างขวางสะดวกสบาย 
ก าหนดการเดินทาง   เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561 (ดพูเีรียดจากตารางด้านล่างค่ะ) 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์ R ประตู  8  สายการบิน EVA AIR  
เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ไต้หวนั  – เถาหยวน  หนานโถว – วดัจงไถฉานซ่ือ  วดัเหวนิอู่ – 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา  –  วดัเสวยีนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเกต็ 

 
 
 
 
 

02.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่BR206 
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
เชา้  บริการอาหารเช้า แซนวิช+ชานมไข่มุก (บนรถ) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหนา้สู่ วดัจงไถ่ฉานซ่ือ  ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนา
สถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต  จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดับุ๋นบู้ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั และน าท่านนมสัการ  ศาลเจ้า
ขงจือ้  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์  

เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่ งดงามราวกบัภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียว
ไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 
รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผนืน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ย
พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจันทรา” พร้อมทั้งน าท่านนมสัการอฐิั
ของ  พระถังซัมจั๋ง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ี วดัเสวียนกวง  เม่ือปี ค.ศ.1965  
จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบั  3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการ
เดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ สุกีสู้ตรไต้หวนั  
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น าท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเกต็ ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองไทจง  ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ี
ถูกใจ ท่านทีช่ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่น่ี
ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน   

 
พกัที ่: TAICHUNG KUN HOTEL                             

http://www.kun-taichung.com.tw/en/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที่สาม ไทจง – ไทเป  – เหย่หลิว่   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ซีเหมนิติง – อาบนํา้แร่ห้องส่วนตัว 
 
 
 

 
 
 
 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิว่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ้ง ท่ี
เกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี 
รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ สลดักุ้งมังกร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั กษตัริยก์
วงสวี แห่งราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขทุองท่ีน่ี  การโหมขดุทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้  านวน
แร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีกรใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็น
ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ  “อู๋ เหยยีน เตอะซนัชิว” ภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวติชีวาอีกคร้ัง    (  ในกรณทีี่
เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ินในวนัเสาร์ และ วนัอาทติย์เม่ือไปถึงจุดทีก่าํหนดจะต้องเปลีย่นเป็นรถShuttle 
Bus เพือ่เดินทางขึน้ลงจิ่วเฟ่ินคะ ) 

http://www.kun-taichung.com.tw/en/
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เย็น   บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ พระกระโดดกาํแพง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) แหล่งรวมเทรนวยัรุ่นใหม่ๆ
อิสระทุกท่านสนุกกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดมีใหเ้ลือกมากมาย 

 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
http://www.ntphotel.com/e_index.html  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั อสิระให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากบัการแช่นํา้แร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพกัของท่าน 
 

 

วนัที่ส่ี ไทเป – น่ังรถไฟด่วน  ฮัวเหลยีน    อุทยานธรรมชาตทิาโรโกะ– ฮัวเหลยีน – น่ัง

รถไฟด่วน  ไทเป  – อาบนํา้แร่ห้องส่วนตัว 

 
เชา้   บริการอาหารเช้า อาหารกล่อง 

เดินทางสู่เมืองฮัวเหลยีน (โดยรถไฟด่วน) ตลอดเสน้ทางเป็นภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหวา่งทางใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน
กบัทิวทศัน์อนัสวยงามบนเสน้ทาง ซูฮวั โดยอีกดา้นหน่ึงติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกดา้นจะเป็น หนา้ผาสูง  

เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาตไิท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานท่ีมีทศันียภาพ

ของหุบเขาและเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยงัมีวฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นส่ิงดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวเช่นกนั เสน้ทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร์ เลาะเลียบริมหนา้ผาของ
หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหวา่งทางผา่นชมจุดชมวิวท่ีน่าประทบัใจในอุทยานฯ ไดแ้ก่ ถํา้นกนางแอ่น และ
อุโมงค์เก้าโค้ง บนเสน้ทางคดเค้ียวผา่นหุบเขาและหนา้ผาท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงเป็นทางหลวงท่ีมีช่ือเสียงแห่ง

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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หน่ึงของเกาะไตห้วนั และแวะชมนํา้ตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมววิอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทศันียภาพของหุบ
เขาสลบัซอ้นสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีน ้ าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอู สามารถ
ส ารวจความงามของธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด  สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ี
อยูข่องชาวเขาเผา่ไท่อยา่ คลา้ยเป็นหมู่บา้นกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม  
จากนั้นเดนิทางกลบัสู่เมืองไทเป (โดยรถไฟด่วน ) ชมทศันียภาพแสนสวยงามสองขา้งทางถึงไทเป   

ค ่า    บริการอาหารมือ้คํา่ ณ  ภัตตาคาร อาหารพเิศษ เส่ียวหลงเปา 
  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
http://www.ntphotel.com/e_index.html  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั อสิระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากบัการแช่นํา้แร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพกัของท่าน 

 

วนัที่ห้า พพิธิภณัฑ์กู้กง –  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมววิช้ัน 
89) ––สนามบินเถาหยวน -   กรุงเทพฯ   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าววา่เปลือกของกูก้งอยูปั่กก่ิงแต่หวัใจอยูไ่ตห้วนั เพราะ
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีไดร้วบรวมของล ้าค่าในพระราชวงักูก้งของปักก่ิงไวท้ั้งหมดซ่ึงประเมินค่ามิไดแ้ละเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงของล ้าค่าเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกดว้ย พิพิธภณัฑส์ถานแห่งน้ีมีประวติัยาวนานกวา่ 
5,000 ปี ชมของล ้าค่าหายากเช่น หยกผกักาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลง ฮ่องเต ้ งาชา้ง
แกะสลกั ฯลฯ 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้าง
คลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ    

เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ เป็ดปักกิง่ 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า แห่งน้ีเคยมีความสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 

เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสัน่สะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนั
วินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เคยเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิง
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า 

เย็น    บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษ สเตก็ไต้หวันพร้อมสลดับาร์   
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

20.45 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่ BR205 
23.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 

 
 

**หมายเหต*ุ* รายการทวัรน์ ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่3รา้น คอื 
 รา้นชา รา้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 

 

อัตราค่าบริการ ปี 2561 
ช่วงการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัท่านเดีย่ว 
จา่ยเพ ิม่ 

 

8-12 ส.ค. 
(วนัแม)่ 

23,900 23,900 23,900 23,900 5,500 

26 – 30 ก.ย. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 

21-25 ต.ค. 
(วนัปิยมหาราช) 

24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

22-26 ต.ค. 
(วนัปิยมหาราช) 

24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

2 – 6 พ.ย. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 

9 – 13 พ.ย. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 

23 – 27 พ.ย. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 

5 – 9 ธ.ค. 
(วนัพอ่) 

24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

12 – 16 ธ.ค. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 
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หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 25 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมีหวัหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการค่ะ*** 
 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลบั พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกนัภยัการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดบัมาตรฐาน  
 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 

 คา่มคัคเุทศกม์อือาชพี และหวัหนา้ทวัร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่ ีการ
ตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ * 
 

เดินทางท่องเท่ียวไต้หวนัตัง้แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเว้นวีซ่าส าหรบัคนไทยถือพาสปอรต์ไทยประเภทท่องเท่ียว สามารถท่องเท่ียวไต้หวนัอยู่ได้ไม่เกิน 30วนั 

พาสปอรต์ต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไปนะคะ หากไม่แน่กรณุาสอบถามตวัแทนจ าหน่ายได้เลยค่ะ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เดีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=600 TWD/ลกูคา้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชาํระคา่มดัจํา  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตวัแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจํา 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื

การ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก

อบุตัเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร

ทีท่า่นไดช้าํระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน

สทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    

 
 


