
.  
 
 
 

                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                          เดนิทางช่วง  ธ.ค. 59 - เม.ย. 60              -2- 

วนัแรก             กรุงเทพฯ - ไต้หวนั - เถาหยวน  - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมอืงเจียอี ้
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาน์เตอร์ S ประตู  8   

สายการบิน CHINA AIRLINE  เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน 
08.30 น. ออกเดินทางสู่  กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่วบินที่ CI 838 
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

บริการอาหารว่าง.. SNACK  BOX จากน้ันนาํท่าน เดินทางสู่ เมืองไถจง  เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั   
3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงทาํ
ใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา  

ต่อด้วย นาํท่าน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1940 - 1950 เพื่อใชเ้ป็นท่ี
อยูอ่าศยัชัว่คราวสาํหรับทหาร แต่จบลงดว้ยการเป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของทหาร
เหล่านั้น หลงัจากผา่นความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสักระยะ ปัจจุบนั
หมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสาํหรับการท่องเท่ียวของมหานครไถจงไปแลว้  

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเจียอี ้ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอุทยานอาลีซาน 
ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษ สเต๊ก+สลดับาร์ 

จากน้ันน าท่านเข้าโรงแรมทีพ่กั : LOOK ROYAL HOTEL   4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่อง            น่ังรถไฟโบราณชมอทุยานแห่งชาติอาลซีาน - เทีย่วชมธรรมชาติภายในอทุยาน   
                             ไถจง  - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา  - วดัเหวนิหวู่  - ฟงเจีย้ไนท์มาเกต็ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากน้ันเดินทางสู่เมืองเจีย้อี ้
ต่อด้วย  นาํ ท่านสู่ อุทยานอาลซีาน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

นาํคณะท่านนัง่รถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุด
ของเกาะไตห้วนั ตั้งแต่สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยูมี่ทั้งนกัเขียนและศิลปินมากมาย
มาหาแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่า
ไม ้เทือกเขา ลาํเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ี
คร้ังหน่ึงในชีวติตอ้งมาเยอืนนาํทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอยา่งเป็น
ธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจาํอยา่งหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลา
เดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

เทีย่ง  บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคารอาหารจีนพืน้เมือง 
 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา  ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่

งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก  เนชัน่แนล
ซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผนืนํ้าสู่ยอดเขาท่ี 
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นบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้น
ลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึง
เป็นท่ีมา ของนามอนัไพเราะวา่   “สุริยนัจันทรา” ใหท้่านด่ืมดํ่ากบับรรยากาศริม ทะเลสา บสุริยนัจันทรา 
ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั  จากนั้น นาํท่านเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ  ท่ี 
วดัเหวนิหวู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ๊ือเทพเจา้แห่งปัญญา  และเทพกวนอูเทพเจา้
แห่งความซ่ือสัตย ์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมูลค่าถึงตวั
ละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  
จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจ๋ียไนท์มาเกต็ ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองไทจง ใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านที่ ช่ืนชอบรองเท้า ONITSUKA 
TIGER  
พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน 

หมายเหตุ.  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกในการช้อปป้ิงมอีาหารหลากหลายให้ท่านได้เลอืกชิม 
จากน้ันน าท่านเข้าโรงแรมทีพ่กั :  THE CLOUD  HOTEL  4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม              ไทเป -  GERMAIUM POWER CENTER - ร้านขนมพายสับปะรด    
                              ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึน้ตึก ) -  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วดัหลงซาน -  ช้อปป้ิงซีเหมนิติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ไทเป 
ต่อด้วย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป นาํท่าน ชมศูนย์ GERMAIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลงั

พิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ 
ระบบไหลเวยีนโลหิตดีช่วยใหร่้ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและยงัมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ 

                           จากทัว่โลกใหท้่านไดเ้ลือกชม จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั  
                           ร้านขนมพายสับปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา่ 100 ชนิด ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 
เทีย่ง  บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคารอาหาร พเิศษเส่ียวหลงเปา 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่ม

สามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนัวนิาศกรรมทาง
อากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระ
ท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก101ชอ้ปป้ิง 
สินคา้แบรนเนมชั้นนาํราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20 %   

**ไม่รวมบัตรขึน้ตกึไทเป 101 ** 
ต่อด้วย  นาํท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มี

ลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวหิารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ี
กวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมือง
ไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  

 
 

-4- 



ต่อด้วย นาํคณะท่านชม วดัหลงซาน สร้างข้ึนในปี พ.ศ.2281 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนัดั้งเดิม มีประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมท่ีประณีตงดงาม ภายในแบ่งออกเป็นสามส่วน ไดแ้ก่ส่วนหนา้  ส่วนหลงัหอ้งโถง และ
ส่วนกลางหอ้งโถง ประติมากรรมมงักรหิน ท่ีงดงามตั้งอยูด่า้นขา้ง วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงและความศกัด์ิสิทธ์ิ  

                           ทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติจาํนวนมากนิยมมากราบไหวข้อพรเจา้แม่กวนอิม  ศาลเจา้พอ่กวนอู และ 
                           ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นวดั แห่งน้ี  จากนั้น นาํท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง

แหล่งชอ้ปป้ิง  เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั 
มีร้านคา้ของฝาก ก๊ิฟทช็์อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย เส้ือผา้ รองเทา้กีฬายีห่อ้ดงั เช่น ONISUKA TIGER , NEW 

BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซ่ึงราคาถูกกวา่ประเทศไทย  อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้
หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

หมายเหตุ.  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกในการช้อปป้ิงมอีาหารหลากหลายให้ท่านได้เลอืกชิม 

  จากน้ันน าท่านเข้าโรงแรมทีพ่กั : HEDO HOTELOR    4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่                    DUTY FREE - อทุยานแห่งชาติเย๋หลวิ  - หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน - MITSUI OUTLEL 
                              สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  หลงัอาหาร นาํท่านชอ้ปป้ิงของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเย๋หลิว่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวั
ของเปลือกโลก และการกดักร่อนของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึง
มีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารจีนซีฟู๊ด 
  หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่ง

เหมืองทอง ท่ีทีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจาก
จะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนัแลว้ นกัท่องเท่ียวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชม
ววิทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือเป็นของขวญัของฝาก  
จากนั้นนาํท่านมาชอ้ปป้ิง "Mitsui Outlet" สินคา้ถูกปลอดภาษีใหท้่าน 

เลือกชอ้ปป้ิงเช่นเส้ือผา้,กระเป๋าและอ่ืนๆ 

หมายเหตุ.  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกในการช้อปป้ิงมอีาหารหลากหลายให้ท่านได้เลอืกชิม 
จากนั้นนาํท่านสู่สนามบินเถาหยวน 

   23.10 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่  กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่วบินที ่ CI 837 
02.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ. 
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CHINA  AIRLINE      

 
อตัราค่าบริการ 

 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2-11  
(เสริมเตียง) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดียว 
จ่ายเพิม่ 

6-9 ธ.ค. 59 23,900 23,900 23,900 4,900 

13-16 ธ.ค.  59 23,900 23,900 23,900 4,900 

25-28 ธ.ค.  59 23,900 23,900 23,900 4,900 

15-18 ม.ค. 60 23,900 23,900 23,900 4,900 

28-31 ม.ค. 60 23,900 23,900 23,900 4,900 

6-9 ก.พ. 60 23,900 23,900 23,900 4,900 

25-28 ก.พ. 60 23,900 23,900 23,900 4,900 

6-9 เม.ย 60 24,900 24,900 24,900 4,900 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 
 ค่าบตัรผา่นประตูตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกระบุไวทุ้กแห่ง 
 ค่าวซ่ีา และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ นาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามระบุในกรรมธรรม)์ 
 นํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนกัไม่เกินท่านละ 30  ก.ก. 

 อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทาํพาสปอร์ต   
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่ามินิบาร์  ค่าซกัรีด ต่างๆ 
 ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน + พนกังานขบัรถรวม 4 วนั  800  NTD ต่อท่าน 
 ส่วนหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ     
บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  / อาจจะใชทู้ไกดห์รือไม่มีหวัหนา้ทวัร์ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคา



โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืน
ได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

การยกเลกิ 
1. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัข้ึนไป  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

การช าระเงิน     บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวนัจองทวัร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอื ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 25  วนั 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา ส าหรับท่องเทีย่ว 
หนงัสือเดินทาง (ตอ้งมีอายใุชไ้ดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน) 



พร้อมถ่ายสาํเนามาใหก้บับริษทัท่ีท่านจองทวัร์ 
หมายเหตุ.โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม.  
******************************************************** 
  

 


