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เดินทาง วนัที่ 12 – 16 เมษายน 2563  

สายการบินไทย สะสมไมลไ์ด ้50% 

เมืองเจียอ้ี - หมู่บา้นญ่ีปุ่ นฮิโนกิ – อุทยานอาลีซาน 

นัง่รถไฟโบราณ – ชิมชาอู่หลง 

 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

หมู่บา้นวฒันธรรม 9 เผ่า - กระเชา้พาโนราม่า – ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต 

เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,ชาบู หมาล่า,กุง้มงักรซีฟู๊ด 

ชอ้ปป้ิง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด  

อุทยานเย่หล่ิว - หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ซีเหมินติง 

ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมข้ึนตึก) - อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 



 

วนัแรก          วนัอาทิตย ์ที่ 12 เมษายน 2563  

                     กรุงเทพฯ - ไตห้วนั - เถาหยวน  - เมืองเจยีอ้ี - หมู่บา้นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ 
 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 

สายการบิน THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที่ คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน 

07.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 634 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

11.50 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจยีอ้ี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ อุทยานอาลีซาน และน าท่านเดินทางไป  

หมู่บา้นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village)  

อดีตเป็นบา้นพกัของทหารญ่ีปุ่นในช่วงปกครอง

ไตห้วนั ภายในหมูบ่า้นจะเป็นบา้นเก่าสไตสญ่ี์ปุ่นชั้น

เดียว ปัจจุบนัเป็นรา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไป

ถึงยงัมีพิพิธภณัฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของท่ีน้ี

ดว้ย ใหท่้านไดช้มเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและถ่ายรปู

กบัวิวสวยๆท่ีไมค่วรพลาด  

ค า่  บริการอาหารค า่  เมนูพิเศษ..สเตก๊+สลดับาร ์

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : LOOK ROYAL HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง           วนัจนัทร ์ที่ 13 เมษายน 2563    

                          อุทยานอาลีซาน - นัง่รถไฟโบราณ - ชิมชาอูห่ลง - หนานโถว – วดัเหวินอู่ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อุทยานอาลีซาน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

น าคณะท่านนัง่รถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนั ตั้งแต่

สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี 

เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบรูณ ์ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบรูณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่า

แปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนน าทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน 

พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ   ไวใ้นความทรงจ า

อยา่งหาท่ีเปรียบไมไ่ดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

 

 

 

 

 

 

 

          

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 



 หลงัอาหาร น าท่าน ชิมชาอู่หลงไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลกูมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและ

อากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีท าใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงท่ีน่ียงัเป็นพันธุ์ชาท่ี

น ามาปลกูในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิด

ต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว น าท่านเดินทางสู่ไป

กราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดา

ขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจา้แห่ง

ความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวท่ีตั้งอยู่หน้าวดั

ซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ 1ลา้นเหรียญไตห้วนั 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..ปลา

ประธานาธิบดี 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : EINHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม            วนัองัคาร ที่ 14 เมษายน 2563  

                         ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – หมู่บา้นวฒันธรรม 9 เผ่า - กระเชา้พาโนราม่า – ไทเป 

                         รา้นพายสบัปะรด - ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต - โรงแรม 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไป ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขานว่างดงามราวกบั

ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึง

ทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้ง

ใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย 

ทางธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสูงระดบั 

600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็น

ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระ

อาทิตย์และพระจันทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอัน

ไพเราะว่า สุริยนัจนัทรา ใหท่้านด่ืมด า่กบับรรยากาศริม

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด

แห่งเดียวของไตห้วนั 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บา้น 9 ชนเผ่า น าท่านนัง่ กระเชา้ลอยฟ้า เพลิดเพลินกบั

ทศันียภาพท่ีแสนสวยงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทราแบบพาโนรามา่ จากน้ันใหท่้านอิสระเล่นเคร่ือง

เล่นท่ีมีอยูม่ากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลทข์องที่น่ีคือ 

UFO ยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกมากมายใหท่้านไดส้นุกกนัและ

ภายในยงัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาว

พ้ืนเมืองดั้งเดิมบนเกาะไตห้วนั ซ่ึงในทุกๆ วนั จะมีการจดัการ

แสดงวฒันธรรมของชนพ้ืนเมือง เช่น การเตน้ร า การรอ้งเพลง 

และการจ าลองพิธีการแต่งงานแบบดั้งเดิม รวมถึงรา้นขายของ

ท่ีระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพ่ือใหท่้านเลือกซ้ือและเลือกชมกนัอย่างเพลิน 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 



หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป ใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั 

รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีกกว่า 100 ชนิด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 

จากน้ัน น าทุกท่านไปชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนท์มารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

เมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุด

ของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึง

ไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนั คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้

หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผ้า รองเทา้ เคร่ืองประดับ โดยท่ี

รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต.ุ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชิม 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : HAPPINESS INN TAIPEI  HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่            วนัพุธ ที่ 15 เมษายน 2563  

                         GERMANIUM POWER CENTER – อุทยานแห่งชาตเิยห่ล่ิว - หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน - ซีเหมินตงิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านชม สรอ้ย GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบั

สมดุลในร่างกายใหร้ะบบไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเม่ือยใหท่้านไดเ้ลือกชมกนัตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไป

ในทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ีเกิดจาก 

การเคล่ือนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน ้า

ทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี รองเทา้

เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..

กุง้มงักรซีฟู๊ด 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน 

ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่ง

เหมืองทอง ท่ีทีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจาก

จะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนัแลว้ นักท่องเท่ียวจะเพลิดเพลิน 

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและใหท้า้นเลือกชิมและซ้ือเป็น

ของขวญัของฝาก  



จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินตงิ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเปรียบเสมือนสยามส

แควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิฟตช็์อป 

สไตลว์ยัรุ่นรองเทา้กีฬายี่หอ้ดงัเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซ่ึงราคาถูกกวา่ประเทศไทยแน่นอน 

ค า่   บริการอาหารค า่ เมนู... หมาล่า ชาบู บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น+เบียร+์ไอศกรีม Haagendazs  

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : HAPPINESS INN TAIPEI  HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้            วนัพฤหสับดี ที่ 16 เมษายน 2563  

                         อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-ถ่ายรูปตกึไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตกึ)–สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการ

ก่อสรา้งคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม มีอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดง

ดนตรีและโรงละครอีกดว้ย 

            

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่าน แวะถ่ายรูป ณ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตรสรา้งขึ้ นโดยหลัก

วิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกนัวินาศกรรมทาง

อากาศน าท่านขึ้ นลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร  

**ไม่รวมบตัรข้ึนตกึชมวิว ชั้น 89**  

  จากนั้นน าท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

14.05 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 633 

16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
เง่ือนไขราคา 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดี่ยว 

จา่ยเพิ่ม 

12 - 16 เมษายน 2563 35,500 35,500 34,500 5,000 
 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 



วนัท่ี  15 มกราคม 2563  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 

 ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถกูระบุไวทุ้กแหง่ 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั 

 ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ *(ส าหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารกัษาอยู ่ในขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ) 

**กรณีตอ้งการประกนัท่ีมีความคุม้ครองเพิ่มเตมิ สามารถสอบถามซ้ือเพิ่มเตมิไดค้่ะ** 

 น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน ้าหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. รวม 2 ช้ิน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  + หกั ณ ที่จา่ย 3% (เฉพาะค่าบริการ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าพาสปอรต์   

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน + พนักงานขบัรถรวม 5 วนั 1,500 NTD ตอ่ท่าน 

 ส่วนหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง

ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใชทู้ไกดห์รือไม่มีหวัหน้าทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหน้า / การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

**กรณีลกูคา้ไม่ลงรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมที่ระบุไว ้เก็บเงินเพิ่ม 1,000 NTD/รา้น/ท่าน ทุกกรณี** 

 

การยกเลิก 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัขึ้ นไป  เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วนั   เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

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

 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 



 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

การช าระเงิน  บริษัทฯ ขอรบัมดัจ  าในวนัจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้

ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะ

ไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 

เอกสารท่ีใช ้ ส  าหรบัท่องเท่ียว 

ส าเนาหนงัสือเดนิทาง สง่พรอ้มใบจองทวัร ์

หนงัสือเดนิทาง (ตอ้งมีอายใุชไ้ดไ้ม่ต า่กว่า 6 เดอืน)  

หมายเหต.ุ.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

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


