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TAIWAN 

TAIWAN  สบาย เพลนิตา อาหลีซ่นั  TG 

โดย THAI AIRWAYS สายการบนิแหง่ชาต ิ

 
 

ไฮไลท.์... ชมอทุยานอาหลีซ่นั ป่าสนพนัปีชือ่ดงัของไตห้วนั  

1. ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... พรอ้มน ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั  

2. ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

3. ชมความงามธรรมชาตขิองทีอ่ทุยานเยห๋ล ิว่ 

4. ชอ้ปป้ิงหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 
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**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 เหรยีญดอลลา่ร ์

ไตห้วนั/ทา่น/ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง    เชา้    เทีย่ง เย็น     โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน ไตห้วนั           ROYAL CHIA YI                          

            เดนิทางเมอืงเจยีอี ้– หมูบ่า้นไมห้อมฮโินก ิ                  HOTEL 

                      หรอืเทยีบเทา่ 

2 อทุยานอาหลีซ่นั – น่ังรถไฟโบราณอาหลีซ่นั               AERIS HOTEL      

 เดนิทางไถจง-ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์        TAICHUNG 

                                                                                               หรอืเทยีบเทา่ 

 3 เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน จันทรา                            CU TAIPEI 

  วดัพระถังซมัจั๋ง – วดัเหวนิหวู ่– เดนิทางไทเป                        HOTEL 

                ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-ซือ่หลนิไนท ์  หรอืเทยีบเทา่  

 4 เดนิทางไทเป-Germanium Power-ตกึไทเป101                   CU TAIPEI  

(ไมร่วมชมววิชัน้89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค                     HOTEL  

ซเีหมนิตงิ                    หรอืเทยีบเทา่ 

 5 หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-อทุยานเยห๋ลิว่-รา้นคอสเมตคิ         

  ชอ้ปป้ิง Gloria Outlet  - สนามบนิเถาหยวน           

 

Day 1   

 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน –เดนิทางเมอืงเจยีอี ้– หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิ 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 

กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

07.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG634      

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

11.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากท่านไดผ้่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้  บรกิารอาหารวา่งบนรถ Mcdonald  จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงเจยีอี ้น าท่านเทีย่วชม

หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิเป็นหมูบ่า้นจ าลองแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิเนือ่งจากเมอืงเจยีอีน้ี้เป็นเมอืงทีต่ัง้ของอทุยานอาหลีซ่ันทีใ่นยคุสมัย

ญีปุ่่ นปกครองไตห้วนัใชเ้มอืงนีเ้ป็นสถานทีอ่ยูอ่าศัยของเหลา่ทหารญีปุ่่ นและในอดตีมกีารสรา้งทางรถไฟจากเมอืงเจยีอีข้ ึน้

สูภ่เูขาอาหลีซ่ันเพือ่ใชล้ าเลยีงไมส้นพันปีของไตห้วันลงมายังพืน้ลา่ง ท าใหเ้มอืงเจยีอีย้ังคงมกีลิน่อายวฒันธรรมของญีปุ่่ น

หลงเหลอือยูบ่า้ง ภายในจะเป็นรา้นคา้ขายของสไตลญ์ีปุ่่ น 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  ROYAL CHIA YI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 2 

 อทุยานอาหลีซ่นั – น ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั – เมอืงไถจง-ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลาน่ังรถขึน้เขา

ประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางทีว่ ิง่ข ึน้เขาสงูไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดช้มววิภเูขาสงูเรยีงรายกันไตต่ัวกนัสลับกับกอ้นเมฆเป็น

ววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานอาหลีซ่นั เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงโดง่ดงัมากของไตห้วนั 

น าทา่นเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดนิขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บนัไดสลับทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปี

ลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแหง่นีม้อีายมุากกวา่ 100 ปี ทา่นจะถา่ยรูปรอบๆ พรอ้มกบัเดนิชวิกบัอากาศเย็นสบายสดู

โอโซนไดอ้ยา่งเต็มที ่จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาหลีซ่นัทีญ่ีปุ่่ นมกีารสรา้งขึน้ตัง้แต ่คศ.1912 

ในสมัยทียั่งปกครองไตห้วนั เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงไมส้นใหญบ่นเขาอาหลีซ่นัลงมายังพืน้ทีด่า้นลา่ง เสน้ทางรถไฟ

สายนี้สงูเป็นอนัดับที ่13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 ของเอเชยี ***ชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายนทา่นจะไดช้มดอก

ซากรุะของไตห้วนับนอุทยานอาหลีซ่นั หมายเหตุข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของชว่งทีเ่ดนิทาง *** 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารพืน้เมอืงบนอาหลีซ่นั  

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไถจง เมอืงส าคัญทางภาคกลาง น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาด

กลางคนืทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้น

เครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วนัเอง รวมแลว้กวา่ 

100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบือ่เพราะตลาดแหง่นียั้ง

เป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญ่ทีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  AERIS HOTEL TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

 เดนิทางเมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิอู ่–เดนิทางเมอืง

ไทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – ซือ่หลนิไนท ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั ทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-

จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 

กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลงั

ประกบกนัอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนีถ้อืวา่เป็นจุดรับพลงัมังกรทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของ

ไตห้วนั   น าทา่นน ัง่เรอืยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นสู ่วดั

พระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงู

อกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรูปกับมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยิัน จันทรา   จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี ่ วดัเห

วนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หม่

ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีว่ดัหลงซนัไทเป วดันีถ้อืวา่เป็นจุดศนูยร์วม

ของเทพเจา้ส าคญัทีท่า่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี ้ ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไมห่มดแคน่ียั้งมสีงิโตหนิออ่น 

2 ตวั ทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูอ่กี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนปูลาประธานาธบิดไีตห้วนั  

 

 

 

 

 

บา่ย สมควรแกเ่วลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนั ถึงไทเปน าท่านเลือกซื้อของฝาก ที ่

รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืวา่เป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ าชาตเิลยก็วา่ไดแ้นะน าใหท้า่นซือ้เป็น

ขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิ

ไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดทีม่ี่ช ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นให ้
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ท่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดยีว และยังมสีนิคา้พื้นเมอืง สนิคา้แฟชั่นวัยรุ่น  รา้นรองเทา้กฬีา

ยีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  CU HOTEL TAIPEI หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 

  ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ข ึน้ตกึช ัน้89) – Germanium Power – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค –  

     ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปคูก่ับ ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืวา่เป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคูก่ับตกึ

ไทเป 101 น่ันแปลวา่ ทา่นมายังไม่ถงึไตห้วนั ! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน 

เพราะตกึแห่งนี้ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดลุของตัว

ตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่

1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )  แวะช ้

อปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่ี

คณุสมบัต ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึที่

เป็นอญัมณีล ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่ม่กีท่ ีใ่นโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนสูกุ ีช้าบไูตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี 

สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคัญคอื

หอ้งแกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดาม

ของท่านเจียงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของ

เครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจ าต าแหน่งทีจั่ดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟัง

เรื่องราวทางประวัตศิาสตร์ไปพรอ้มกับสิง่เหลา่นี้ และอกีหนึ่งสว่นทีส่ าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของ

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพ

และภักดตี่อท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนิยม

ทีส่ดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลก็ีคอืเมยีงดง

ไตห้วนั ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ี่

ไม่ไดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไม่ไดก้ับ

เมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซีึง่ตน้ต ารับของเมนูนี้อยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง       

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  CU HOTEL TAIPEI หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

  หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – รา้นคอสเมตคิ – GLORIA OUTLET- สนามบนิเถาหยวน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของ

ไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัย

ราชวงศช์งิ มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองทีน่ี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของ

พืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันน่ันเอง

และทีน่ี่ยังมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์กาหล ีซี

รีย่ ์ไตห้วันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่ นทีฉ่ายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความ

สวยงามของหมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการ์ตนูเรือ่งนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึ่ง

ของไตห้วนั *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบ

ทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิ่มประสบการณ์การน่ังรถเมลข์อง

ไตห้วัน ***   น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มี

ลักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก   

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนอูาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั   

บา่ย ทา่นแวะชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดงัของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ที่

ทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้น าทา่นสู ่เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวนเพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่

GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ทัง้หมด 285 รา้น สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หลา่นักชอ้ป

ป้ิงรูจ้ักกนัอยูแ่ลว้ เชน่ Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo 

Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ที่

ถกูกวา่ราคาตลาดทัว่ไปกวา่ 35% – 70%เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์งัชัน้น าของโลกสนิคา้แบรนดท์ีค่ณุชืน่ชอบในราคา

พเิศษสดุๆ    

  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วนั 

20.10 น.  อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS โดยเทีย่วบนิที ่(TG) 

 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

23.00 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

************************************************************************ 
*โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั* 

 
 

TG02 TAIWAN 5DAYS 4NIGHTS ALISHAN(TG) 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

 **ทวัรโ์ปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก**  

   

14 – 18 เม.ย. 61  

**สงกรานต ์** 

31,991.- 6,500.- 

 

*** ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่  ไมม่รีาคาเด็ก *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 1,000 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง 

 และตอ้งมหีนา้วา่งประทบัตราเขา้ออกเมอืงอยา่งต า่ 2 หนา้   

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**เนือ่งจากในรายการมรีะบลุงรา้นชอ้ปป้ิง... หากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุป๊ไมร่ว่มลงรา้น...ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500 NTD /ทา่น/รา้น ** 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 มัดจ าทีล่ะ 10,000 บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย จ านวนเงนิยอดมัดจ า 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด   
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4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ี

การคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถควบคมุไดเ้ชน่การ

นัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8.กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 

วนักอ่นการเดนิทาง  

9.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้    

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวน

วนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิท

อาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ 30 กโิลกรัม ตอ่ทา่น 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี    

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

6. คา่ทปิส าหรับคนขับรถและไกดท์อ้งถิน่  ทา่นละ 1000 เหรยีญดอลลา่ไตห้วนั ตอ่ทา่น/ทรปิ …หัวหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ 

      ของลกูคา้ 

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนัมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 

บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู 

หมายเหต ุตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลกิการขอวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย ทา่นสามารถเขา้ไตห้วนั

โดยไมต่อ้งขอวซีา่... แตห่ากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

 

 

 

 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3.หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ

ในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, 

การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และ

ประกนัอบุัตเิหต ุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/

หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการ

ความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีด

ดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุไตห้วนั 
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