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r PT-SK1  
อาบน ้าแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตลาดปลาไทเป 

/ อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  /  หมู่บ้านสายรุ้ง /หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค 
MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั น89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 

 
 
 
 

** ไม่บังคับทิป + ไมเ่น้นเข้าร้านช้อป + จัดเต็ม..อิ่มทุกมื อ+ FREE WIFI ON BUS ** 
 

 

 
 
 
 
ก้าหนดการเดินทาง    20-23 ตุลาคม 2561 (วันปิยะมหาราช)                     กระเป๋า 30KGS. 
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – จงลี่  
10:30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับ
ท่าน 

13:20 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI832(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสู่เมือง จงลี ่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ  30 นาท)ี น า

ทุกท่าน  
ค่้า บริการอาหารค่้า  ณ ภัตตาคาร (สเต็กจานร้อน+บุพเฟ่ต์สลัด)   

พักที่  FULLON JHONGLI  HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  http://www.fullon-hotels.com.tw/jl/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัทีเ่ดินทาง 

http://www.fullon-hotels.com.tw/jl/
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วันที่ 2  ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซ้าจั๋ง) – ชิมชาอูหลง - ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง 

- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่เมือง ผูหลี ่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีท่ีสุดของไต้หวัน และยังเป็น
แหล่งอาบน้ าแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบ
เขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงท าให้เป็นเมืองที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน  น าท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู 
เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน โดย
ระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี) หลังรับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นน าทุก
ท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวันรอบๆทะเลสาบแห่ง
นี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและ
ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลกพร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซ าจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
น าทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นก าเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอู
หลงที่ดีท่ีสุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบน  ภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่
ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไทจง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่า
ทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาล
ของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความ
เป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูป
อย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน    

ค่้า บริการอาหารค่้า  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์สุก้ีชาบู ชาบู) หลังรับประทานอาหารค่ า เชิญทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง 
พักที่  LE PARKER HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.leparker-hotel.com.tw 
 
 
 
 
 

วันที่ 3  ไทจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า น าทุกท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่ามีอากาศบริสุทธิ์ในเอเชีย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน) หลัง

รบัประทานอาหารกลางวัน    น าท่านเยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่
ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้ง
ที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ าเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะ
กร่อนของน้ าทะเล และลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่า
ตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ  ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว
โลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มา
จากทะเลให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกชิมได้อย่างจุใจ  น าทุกท่านอิสระ  ช้
อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพา
กันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่
ความทรงจ า จนกระท่ังมีการใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” 

http://www.leparker-hotel.com.tw/
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ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟ่ินจึง
กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไป
ด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนท าให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมร้านค้าต่างๆได้อย่างไม่รู้
เบื่อ  จากนั้นน าพาทุกท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและ
ผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้น
ล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้น าตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักก่ิงงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้าง
ของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน    

ค่้า **อิสระอาหารค่้า** น าท่านอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเห
มินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของ
เหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะ
รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่ก าลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็น
รองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ส าหรับทุกคน
ที่เดินทางมาถึงไต้หวัน เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญทุกท่าน อาบน ้าแร่ (ภายใน
ห้องพักส่วนตัว) พักผ่อนตามอัธยาศัย 
พักที่  NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า 

 http://www.ntphotel.com/en/ 
 

วันที่ 4  ไทเป – DUTY FREE – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ตลาดปลาไทเป  - MITSUI 
OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นพาทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์
เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าประเภทเครื่องส าอางและน้ าหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้
ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือกลับไปเป็นของที่ระลึก น าทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 
101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพ่ือ ชมวิวชั น 89 และพบกับระบบ
ป้องกนัแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพ่ือคอยท า
หน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์
เนมบริเวณท่ีตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาว
ไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณ
นี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน จากนั้นพาท่านไปชิมขนม
ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งท าจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อ
ละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)  หลังรับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นน าทุกท่าน
เยี่ยมชม ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน หรืออีกชื่อท่ีเรียกกันมาอย่างคุ้น
หูว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของ
ไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพ้ืนที่ตลาดเดิมเมื่อปี 
2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของ
ทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภท
อาหารจ านวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจาก
โซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกกันคุณภาพของ
อาหารและความสะอาดที่จะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ ไปได้เลย    
จากนั้นน าท่านไปอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาถูกท่ี MITSUI OULET PARK เป็นศูนย์รวม outlet ขนาดใหญ่ที
ทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะน าให้ดู Directory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้าน
รองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้านของเท้าชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็น
สวรรค์ของ ขาช้อป - แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้
เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!   

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดก าแพง+ขาปูยักษ์) หลังรับประทานอาหารค่ า สมควรแก่เวลา
น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
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22.35น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837(มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

01.20น.  เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
******************************************************************* 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมีการปรับขึ นของภาษีน ้ามันของสายการบิน 

  

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

(พัก 2 ท่าน / 
ห้อง) 

ราคาเด็กใช้เตียง (2-
12 ปี) 

(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / 
ห้อง) 

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง 
(2-12 ปี) 

(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / 
ห้อง) 

 
INFANT พักเดี่ยวเพิ่ม 

20-23 ตุลาคม 2561 
(วันปิยะ) 

27,888.- 26,888.- 25,888.- 
5,000.- 

6,000 บาท 

 

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั นเม่ือท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่า
ทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคา่จอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี 
และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนท้าการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั น
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั งสิ น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 
**เงื่อนไขในการจอง มัดจ้าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การ
ไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก
การเดินทาง)   
**เงื่อนไขในการจอง (ส้าหรับกรุ๊ปปีใหม่ หรือ สงกรานต์ ) มัดจ้าท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวัน
เดินทางอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้า (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
ใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขส้าคัญ!!! รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
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อัตรานี รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน

ข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
อัตรานี ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
8. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) 
การยกเลิก 
1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในทุกกรณี!!!) 

 

 

 

 


