
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 30 ธันวำคม – 2 มกรำคม 2561 

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 60 กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน – ไถจง – เฟิงเจ๋ียไนท์มาร์เก็ต (-/-/D) 
08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์ S ประต ู8 สายการบิน CHINA AIRLINES 

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ืองบิน 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัท



 

ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

11.15 น. ออกเดินทางสูไ่ทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI834 
(ทางสายการบินมีอาหารเสริฟ์บนเคร่ือง) 

 

15.55 น. ถึงทา่อากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติประเทศไต้หวนั 
(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) พาทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

 

 น าทกุทา่นเดินทางสู ่ เมืองไถจง  เมืองไถจงเป็นเมืองที่ใหญ่ทีส่ดุในภาคกลางของไต้หวนั 
อากาศอบอุน่ตลอดทัง้ปี อตุสาหกรรมก้าวหน้า วฒันธรรมเฟ่ืองฟ ู นบัเป็นมหานครระดบั
สากลในภาคกลางของไต้หวนั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารท้องถ่ิน)  
 พาท่านเลือกซือ้ของที่ตลำดเฟิงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนั 

โดยมีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย เช่น รองเท้า Onitsuka tiger เสือ้ผ้า คอนเทคเลนส์ 
รวมถึงของกินท่ีมีให้เลอืกหลากหลาย รสชาติถกูปากคนไทยอีกด้วย 

 

 น าคณะพกัที่โรงแรม  CU HOTEL หรือเทียบเทา่  
วนัที่ 31 ธนัวาคม 60 ไถจง - หนานโถว-ลอ่งทะเลสาบสริุยนัจนัทรา- วดักวนอ ู–ร้านชา - ไทเป-ร้านพายสบัปะรด–

เคาท์ดาวน์ชมพลบุริเวณรอบนอกตกึไทเป 101   
(B/L/D) 

เช้า รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางไปหนำนโถวมณฑลที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของไต้หวนั นอกจากนัน้ยงัเป็น

มณฑลเดียวที่ไม่มีทางออกสูท่ะเล ล้อมรอบไปด้วยภูเขามีช่ือเสียงในเร่ืองของชาอูหลงที่มี
คณุภาพสงูโดยได้รับการการันตีรางวลัชายอดเยีย่มของไต้หวนัตดิตอ่กนัหลายปี เนื่องจากชา
ที่น่ีปลกูบนภเูขาสงู อากาศบริสทุธ์ ท าให้ได้ชาที่มีกลิน่หอมและรสชาติดีเยี่ยมอีกหลงัจากนัน้
พาทา่น ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจันทรำทีไ่ด้รับการขนานนามวา่เป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่ง
ไต้หวนั" และเป็นที่ๆคนไต้หวนันิยมมาฮันนีมูนกันอีกด้วย ทะเลสาบสริุยนัจนัทรา ตัง้อยู่ใน
เขตอ าเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวนั เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุของ
ไต้หวนัอยูเ่หนือระดบัน า้ทะเล 760 เมตร มีเนือ้ที่ 900 เฮคตาร์ มีเกาะที่มีช่ือว่า กวง หวา เต่า 
ซึง่เป็นเกาะที่เลก็ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระอาทติย์ 
สว่นด้านทิศใต้นัน้มีรูปทรงคล้ายพระจนัทร์เสีย้ว จึงถกูขนานนามว่า ทะเลสาบสริุยนัจนัทรา 
เนื่องจากเป็นทะเลสาบที่อยู่บนเทือกเขาที่มีน า้ใสสะอาด ท าให้สถานที่แห่งนีม้ีผู้คนนิยมมา
ทอ่งเที่ยวพกัผอ่น มีบริการลอ่งเรือชมทะเลสาบซึ่งเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเที่ยว มีรีสอร์ทและ
โรงแรมตัง้อยู่ ริมทะเลสาบหลายแห่ง หนึ่ งในนัน้ เคยเป็นบ้านพักตากอากาศของ
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก และมาดามซ่งผู้ เป็นภรรยา แต่ปัจจุบนัได้สร้างเป็นโรงแรมหรูไว้
บริการนกัทอ่งเที่ยว นอกจากนีย้งัมีแหลง่ช้อปปิง้รวมตวัอยูบ่ริเวณทา่เรืออีกด้วย  

 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารท้องถ่ิน)  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดกวนอู หรือวดัเหวินหวู่ เพื่อให้ทกุท่านได้มีโอกาสสกัการะองค์
เทพเจ้ากวนอแูละเทพเจ้าขงจือ้ ซึง่ “เทพเจ้ากวนอ"ู เป็นเทพเจ้าที่มีอปุนิสยัรักษาค าพดูด้วย
ชีวิต รักคณุธรรม ซื่อสตัย์ ชาวจีนและชาวไต้หวนัจึงนบัถือเป็นเทพเจ้า แหง่ความซื่อสตัย์เช่ือ
กันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุน ให้
กิจการ เจริญรุ่งเรืองส่วน “เทพเจ้าขงจือ้” ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่าน
ขงจือ้ได้ท าลายธรรมเนียม การเรียนการสอนท่ีจ ากดัอยูแ่ตใ่นราชส านกัท าให้ประชาชนทัว่ไป
ได้รับการศึกษานอกจากนัน้วดันีย้งัมีสงิโต หินหินออ่น 2 ตวัที่ตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มีมลูค่าตวัละ 
1 ล้านเหรียญไต้หวนัทีเดียว พาทกุทา่นเลือกซือ้ชาของมณฑลหนานโถว ท่ีขึน้ช่ือวา่เป็นชาที่
ดีที่สดุของไต้หวนั น าทา่นเดินทางสู ่นครไทเป เป็นเมืองหลวงของไต้หวนั และเป็นมณฑลที่

 



 

ใหญ่ที่สดุบนเกาะไต้หวนัอีกด้วย  โดยไทเปตัง้อยูท่างตอนเหนือของเกาะ นอกจากนีย้งัถกูยก
ให้เป็นเมืองญ่ีปุ่ นขนาดย่อมด้วย เพราะสะอาด น่าอยู่ บ้านเมืองเป็นระเบียบ  และเป็น
ศนูย์กลางการค้าและวฒันธรรมของ เป็นที่ตัง้รัฐบาล และแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคญัของ
ประเทศ หลงัจากนัน้พาท่านเลือกซือ้ของฝากขึน้ช่ือ พำยสับปะรด โดยชาวไต้หวนัมีความ
เช่ือว่าสบัปะรดเป็นผลไม้ที่น ามาซึ่งความรัก ความส าเร็จ และความมัง่คัง่ครับ ดงันัน้พาย
สบัปะรดจึงเป็นของฝากยอดนิยมที่ชาวไต้หวนัมกัซือ้ฝากคนที่รักหรือเคารพ นอกจากความ
เช่ือแล้วพายสบัปะรดยังมีรสชาติอร่อย  ตัวเนือ้พายจะใช้ส่วนผสมของแป้ง ไข่ เนย และ
น า้ตาล ตีผสมรวมกันจนได้แป้งที่มีความอ่อนนุ่ม ได้รสสมัผสัที่ละมนุลิน้พายสบัปะรดของ
ไต้หวนันีจ้ะมีทัง้ความหวานของน า้ตาล ความมนัจากเนย และเมื่อผสานกับรสเปรีย้วของ
สบัปะรดแล้ว จะเป็นความแตกตา่งที่กลมกลนืทีเดียว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ชาบ ูชาบ)ู  
 พาทกุทา่นเข้าพกัที่โรงแรม ก่อนออกมานบัถอยหลงัเพื่อเร่ิมต้นปีใหมพ่ร้อมกนั 

น าคณะพกัที่โรงแรม A LOFT HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

 พาทุกท่านเดินทางรอนับถอยหลงัวันปีใหม่ โดยรถไฟใต้ดิน รอชมพลุจากตึกไทเป101 
แลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งที่ติดอนัดบัว่าเหมาะสมส าหรับการถ่ายรูปและการมาเคาท์ดาวน์มาก
ที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากจะมีพลุและไฟถูกยิงออกมาจากตึกไทเป 101 จ านวนมาก สร้าง
ความตื่นตาตื่นใจแก่นกัทอ่งเที่ยวทกุๆปี 

 

 

วนัท่ี 1 มกราคม 61 อทุยานเยห่ลวิ – หมูบ้่านโบราณจ่ิวเฟิน – ไทเป 101- ร้านเจอมาเนี่ยม – ซีเหมงิติง (B/L/-) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
เช้า พาทกุทา่นเดินทางสู ่อุทยำนเย่หลิ่วตัง้อยูใ่นภาคเหนือของเกาะไต้หวนั ต าบลวา่นหลี ่พืน้ที่

ของอทุยานเย่หลิวมีลกัษณะเป็นแหลม(สว่นของผืนดินที่ยื่นเข้าไปในทะเล) ท าให้อากาศดี
และได้รับกลิน่อายของทะเล โดยจดุเด่นของอทุยานนี่คือมีหินรูปทรงประหลาด ไม่วา่จะเป็น
หินช้าง หินคิงคอง หินเห็ด หินเทียน หินเต้าหู้  แตท่ี่เป็นไฮไลท์ที่สดุของอทุยานน่ีคือ “หินเศียร
ราชินี” โดยหินรูปทรงประหลาดเหล่านี่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ เมื่อเจอกับน า้ทะเล แรงลม 
น า้ฝน และ การเคลือ่นตวัของเปลือกโลกเป็นเวลานบัล้านปี ท าให้หินเหลา่นีก็้จะถกูกดัเซาะ 
เกิดเป็นรูปทรงอย่างทุกวันนี  ้หลงัจากนัน้พาทุกท่านเที่ยว หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟิน หรือ
หมู่บ้านโคมแดง เป็นถนนท่องเที่ยวอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า
ท้องถ่ินในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน า้ชา  ร้านขายของที่ระลกึ ร้านขาย
ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมืองจ่ิวเฟ่ินเช่น บวัลอยเผือก ลกูชิน้ปลา
สตูรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทาง
ลาดชนัและขัน้บนัไดด้วย ซึง่ในโซนนีเ้องที่จะเห็นโรงน า้ชาท่ีเป็นอาคารไม้ตัง้เรียงรายลดหลัน่
กนัไปเหมือนกบัในรูปภาพท่ีสวยงามจนเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัภาพยนตร์ Animation เร่ือง
ดงัจากคา่ย Studio Ghibliเร่ือง Spirited Away 

 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (อาหารซีฟู๊ ด)  
 พาทกุทา่นเดินทางไปแลนด์มาร์คส าคญั ไทเป 101ความภมูิใจของชาวไต้หวนั เดิมช่ือ ศนูย์

การเงินโลกไทเป เป็นตึกระฟ้าจุดสงเกตตัง้อยู่ในยา่นซินยี กรุงไทเป ประเทศไต้หวนั อาคาร
ดงักลา่วจดัเป็นอาคารสงูที่สดุในโลกอย่างเป็นทางการตัง้แต่ พ.ศ. 2547 กระทัง่การเปิดตวั
อาคารเบิร์จคาลิฟา ดไูบ ใน พ.ศ. 2553 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 อาคารดงักลา่วได้รับ
เอกสารรับรองลีดแพลตินมั รางวลัสงูสดุในระบบการจัดอนัดบัผู้น าการออกแบบพลงังาน
และสิ่งแวดล้อมและกลายเป็นอาคารสีเขียวสงูที่สดุและใหญ่ที่สดุในโลกไทเป 101 มี 101 
ชัน้เหนือพืน้ดิน และอีก 5 ชัน้ใต้ดิน อาคารดังกล่าวสร้างขึน้ทางสถาปัตยกรรมเป็น
สญัลกัษณ์แห่งวิวฒันาการของเทคโนโลยีและประเพณีเอเชีย การใสห่ลงัสมยัใหม่นิยมเข้า
ไปในสไตล์ซึ่งรวมองค์ประกอบการออกแบบดัง้เดิมและจดัการแบบสมยัใหม่ อาคารได้รับ
การออกแบบให้ทนพายไุต้ฝุ่ นและแผ่นดินไหว ศนูย์การค้าหลายชัน้ซึ่งอยู่ติดกบัอาคารเป็น
ที่ตัง้ของร้านค้าทนัสมยั ร้านอาหารและคลบัหลายร้อยแหง่ พาทกุทา่นเลอืกซือ้สร้อย เจอมำ
เน่ียม ก าไลข้อมือเพื่อสขุภาพ ที่ประกอบไปด้วยพลงัแม่เหลก็ ซึง่เป็นแร่ธาตทุี่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายช่วยในเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมกระตุ้นการเผาผลาญอาหาร เสริมสร้าง
พละก าลงั นอกจากนี่ก าไลเจอมาเนี่ยมยังเป็นสิ่งค้าส่งออกไปญ่ีปุ่ นอันดับต้นๆอีกด้วย  
หลงัจากนัน้พาทุกท่านช้อปปิง้ ซีเหมิงติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน ย่านนีเ้ป็นถนนคนเดิน
และย่านช๊อปปิง้ยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน   โดยถนนแห่งนีเ้ต็มไปด้วยร้านอาหาร , ร้าน
รองเท้า, ร้านหนังสือ , ร้านเสือ้ผ้า, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านคาราโอเกะและโรงภาพยนตร์ 
นอกจากนัน้ยงัมีร้านอาหาร ร้านน า้แข็งไส ชานมไข่มุกขึน้ช่ือของไต้หวนัให้ท่านได้ลองอีก
ด้วย 

 

ค ่า อิสระอาหารค า่ที่ ซีเหมงิตงิ  
 น าคณะพกัที่โรงแรม HOTEL J หรือเทียบเทา่  
วนัท่ีสี ่ สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (B/-/-) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
เช้า น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน เพื่อท า TAX REFUND เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 

ในการโหลดกระเป๋า 
 

07.20 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ CI833  
10.00 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ  



 

อตัราคา่บริการ : 
ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตยีง เด็กไมเ่สริมเตยีง พกัเดี่ยว ราคาไมร่วมตัว๋ 

30 ธนัวาคม  - 2 มกราคม 2561 29,900 29,900 29,500 5,500 - 

คา่ทวัร์รวม : 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ  
 คา่รถโค้ชมาตรฐาน ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามที่ระบไุว้ในโปรแกรม 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรม

อาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัการเดินทางอบุตัิเหตคุุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัร์อีกครัง้ 

 น า้อื่มทา่นละ 1 ขวดตอ่ 1 วนั 
 น า้หนกักระเป๋า ส าหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรัมตอ่ทา่น 
 คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทกุทา่นจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาติ  
 คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน 
 คา่มินิบาร์ คา่ชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพกั 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั คา่อาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

 คา่ไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ 900 NTD หรือ 1100 บาท (ช าระท่ีสนามบินดอนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 10,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัมดัจ า 50 เปอร์เซ็นของคา่ทวัร์/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดินทาง  หกัมดัจ า 80 เปอร์เซ็นของคา่ทวัร์/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของคา่ทวัร์/ทา่น 
หมายเหต ุ
 - รายการ และราคาส าหรับผู้ ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อยา่งน้อย 15 ทา่น เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 

- รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่กบัสายการบิน และ
โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

- บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสยีหาย หรือสญูหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีคา่สว่นตวัของ
ทา่น ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ และขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนเงินไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่น ในกรณีที่ผู้ เดินทางมิได้รับ
อนญุาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ด้วยเหตอุนัเนื่องมาจากความผิดพลาด ความลา่ช้า 
การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เหตกุารณ์ทางการเมือง การจลาจล 
ภยัธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคมุ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมใ่ช้บริการบางสว่นหรือทัง้หมด 
โดยความสมคัรใจของผู้ เดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นี ้ เพื่อความปลอดภยั และประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

- บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญู
หาย หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

- มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

- บริษัทฯ จดัให้เฉพาะลกูค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทกุวนัเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถร่วมทวัร์
ทกุวนั แคส่มคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพื่อการใช้ตัว๋เคร่ืองบินและที่พกัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จ้ง และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่วมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซือ้ทวัร์ จะต้องแจ้ง
ความประสงค์ทีเ่ป็นจริง เพื่อทางผู้จดัจะได้คดิคา่บริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถงึ ผู้ที่มีอายนุ้อยกวา่ 12 ปี 
- หนงัสอืเดินทางจะต้องมีอายเุหลอืมากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 

 *.*.*. น า้หนกักระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรัม 


