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พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
อาหารพเิศษ สก้ีุสตูรไต้หวัน พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด, สลัดกุ้งมังกร ,  เป็ดปักก่ิง , พระกระโดดก าแพง                      
          ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบฟุเฟ่สลัดบาร์ , เส่ียวหลงเปาท่ีข้ึนช่ือในไทเป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL  MENU 
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เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติไต้หวัน กัปตันเก่าประสบการณ์สงู ท่ีน่ังกว้างขวางสะดวกสบาย 

ก าหนดการเดินทาง   เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561 (ดพูเีรียดจากตารางด้านล่างค่ะ) 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์ R ประตู  8  สายการบิน EVA AIR  
เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – ไต้หวนั  – เถาหยวน  หนานโถว – วดัจงไถฉานซ่ือ  วดัเหวนิอู่ – 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  –  วดัเสวยีนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจีย่ไนท์มาเกต็ 

 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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02.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่BR206 
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
เชา้  บริการอาหารเช้า แซนวิช+ชานมไข่มุก (บนรถ) 

น าท่านเิินทางู่่เมืองหนานโวว มุ่งหนาู้่่ วดัจงไถ่ฉานซ่ือ  ซ่ึงว ัิ แห่งน้ีไิรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาูนา
ูวานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัิบัูามของโลกรองจากนครวาติกลัและวัิ มหายานท่ีธิเบต  จากนั้นน าท่านกราบไหวู้ ิ่ง
ศกัิ์ิูิทธ์ิท่ี วดับุ๋นบู้ ซ่ึงหมายวึงศาูิาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ่ เทพเจา้แห่งความซ่ือูัตย ์
รวมวึงูิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอย่ห่นา้ว ัิ  ซ่ึงมีม่ลค่าวึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั และน าท่านนมัู การ  ศาลเจ้า
ขงจ้ือ  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซ่ึงวือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือูัตย ์  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซ่ึงไิรั้บการกล่าวขานวา่ งิงามราวกบัภาพวาิ 
เปรียบเูมือนูวิู เซอร์แลนิแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอย่ใ่นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียว
ไตห้วนัไิก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบ่รณะเมืองจากแผน่ิินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 
รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าู่่ยอิเขาท่ีนบัจากความู่งระิบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลูาบท่ีมีภ่เขาูลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภ่มิประเทศท่ีโิิเิ่น ท าใหต้วัทะเลูาบมองิ่คลา้ย
พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เู้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจันทรา” พร้อมทั้งน าท่านนมัู การอฐิั
ของ  พระถังซัมจั๋ง ท่ีไิอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ี วดัเสวยีนกวง  เม่ือปี ค.ศ.1965  
จากนั้นออกเิินทางู่่  เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความู าคญัเป็นอนัิบั  3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศ่นยก์ลางการ
เิินทางจากทางิา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอย่ต่ลอิเวลา 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน  
น าท่านู่่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเกต็ ตลาินัิ กลางคืนท่ีมีช่ือเูียง
ของเมืองไทจง  ใหท้่านไิอิู้ระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือู่ิงของท่ี
ว่กใจ ท่านทีช่ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่
ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน   

 
พกัที ่: TAICHUNG KUN HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

http://www.kun-taichung.com.tw/en/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kun-taichung.com.tw/en/
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วนัที่สาม ไทจง – ไทเป  – เหย่หลิว่   หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน – ซีเหมินตงิ – อาบน า้แร่ห้องส่วนตวั 
 
 

 
 
 
 
 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเิินทางู่่เมืองไทเป แลว้น าท่านเิินทางู่่ เมืองเหยหลิว่ ซ่ึงเป็นูวานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น
แหลมทอิยาวออกไปในทะเล ประกอบิว้ยโขิหินชะง่อนทรายร่ปร่างต่างๆเช่น ร่ปเทียน ิอกเห็ิ เตา้ห่ รังผึ้ง ท่ี
เกิิจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกัิ กร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โิยเฉพาะ พระเศียรราชินี 
รองเทา้เทพธิิา ซ่ึงมีช่ือเูียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิูระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ สลดักุ้งมังกร 
จากนั้นน าท่านเิินทางู่่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเูียงตั้งแตู่มยั กษตัริยก์
วงูว ีแห่งราชวงศชิ์ง มีนกัขุิทองจ านวนมากพากนัมาขุทองท่ีน่ี  การโหมขุิทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้  านวน
แร่ลิลงอยา่งน่าใจหาย ผ่ค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีกรใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็น
ฉากในการว่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ  “อ๋่เหยยีน เตอะซนัชิว” ภ่เขาท่ีูวยงามในฉากภาพยนตร์ ไิ้
ิึงิ่ินกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ิินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวติชีวาอีกคร้ัง    (  ในกรณทีี่
เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ินในวนัเสาร์ และ วนัอาทติย์เม่ือไปถึงจุดทีก่ าหนดจะต้องเปลีย่นเป็นรถShuttle 
Bus เพ่ือเดินทางขึน้ลงจ่ิวเฟ่ินคะ ) 

 
เยน็   บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ พระกระโดดก าแพง 

ไิเ้วลาอนัูมควรน าท่านเิินทางู่่ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) แหล่งรวมเทรนวยัรุ่นใหม่ๆ
อิูระทุกท่านูนุกกบัการชอ้ปป้ิงูินคา้นานาชนิิมีให้เลือกมากมาย 

 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
http://www.ntphotel.com/e_index.html  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั อสิระให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพกัของท่าน 
 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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วนัที่ส่ี ไทเป – น่ังรถไฟด่วน  ฮัวเหลยีน    อุทยานธรรมชาตทิาโรโกะ– ฮัวเหลยีน – น่ัง

รถไฟด่วน  ไทเป  – อาบน า้แร่ห้องส่วนตวั 

 
เชา้   บริการอาหารเช้า อาหารกล่อง 

เิินทางู่่เมืองฮัวเหลยีน (โดยรถไฟด่วน) ตลอิเู้นทางเป็นภ่เขาวิง่เลียบทะเล ระหวา่งทางใหท้่านไิเ้พลิิเพลิน
กบัทิวทศัน์อนัูวยงามบนเู้นทาง ซ่ฮวั โิยอีกิา้นหน่ึงติิกบัมหาูมุทรแปซิฟิกและอีกิา้นจะเป็น หนา้ผาู่ง  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านู่่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานท่ีมีทศันียภาพ

ของหุบเขาและเทือกเขาูลบัซบัซอ้นูวยงามแลว้ ยงัมีวฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นู่ิงิึงิ่ิใจ
นกัท่องเท่ียวเช่นกนั เู้นทางจากเทียนเูียงจนวึงทาโรโกะวือเป็นเู้นทางประวติัศาูตร์ เลาะเลียบริมหนา้ผาของ
หุบเขาหินอ่อนไปตลอิแนว ระหวา่งทางผา่นชมจุิชมววิท่ีน่าประทบัใจในอุทยานฯ ไิแ้ก่ ถ า้นกนางแอ่น และ
อุโมงค์เก้าโค้ง บนเู้นทางคิเค้ียวผา่นหุบเขาและหนา้ผาท่ีเกิิข้ึนโิยธรรมชาติ ซ่ึงเป็นทางหลวงท่ีมีช่ือเูียงแห่ง
หน่ึงของเกาะไตห้วนั และแวะชมน า้ตกฉางชุน อนุูรณ์ูวานฉางชุน จุิชมววิอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทศันียภาพของหุบ
เขาูลบัซอ้นูวยงามตวัอาคารเป็นูวาปัตยกรรมจีน ิา้นขา้งมีน ้าตกไหลจากยอิเขาู่งลงู่่ล าธารล่ีอ่ ูามารว
ู ารวจความงามของธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ิ  ูะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเูียง เทียนเูียงเิิมเป็นแหล่งท่ี
อย่ข่องชาวเขาเผา่ไท่อยา่ คลา้ยเป็นหม่่บา้นกลางหุบเขา เป็นจุิชมววิอีกจุิหน่ึงท่ีมีธรรมชาติูวยงาม  
จากนั้นเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (โดยรถไฟด่วน ) ชมทศันียภาพแูนูวยงามูองขา้งทางวึงไทเป   

ค ่า    บริการอาหารม้ือค ่า ณ  ภัตตาคาร อาหารพเิศษ เส่ียวหลงเปา 
  หลงัจากนั้นน าท่านเิินทางู่่โรงแรมท่ีพกั ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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http://www.ntphotel.com/e_index.html  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั อสิระให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพกัของท่าน 

 

วนัที่ห้า พพิธิภณัฑ์กู้กง –  อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมววิช้ัน 
89) ––สนามบินเถาหยวน -   กรุงเทพฯ   

 
 
 
 
 
 

 

 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเิินทางู่่ พพิธิภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าววา่เปลือกของก่ก้งอย่ปั่กก่ิงแต่หวัใจอย่ไ่ตห้วนั เพราะ
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีไิร้วบรวมของล ้าค่าในพระราชวงัก่ก้งของปักก่ิงไวท้ั้งหมิซ่ึงประเมินค่ามิไิแ้ละเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์มีการจัิ แูิงของล ้าค่าเป็นอนัิบั 3 ของโลกอีกิว้ย พิพิธภณัฑ์ู วานแห่งน้ีมีประวติัยาวนานกวา่ 
5,000 ปี ชมของล ้าค่าหายากเช่น หยกผกักาิขาว หยกหมู่ามชั้น ตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลง ฮ่องเต ้ งาชา้ง
แกะูลกั ฯลฯ 
จากนั้นน าท่านเิินทางู่่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อูร้าง
คลา้ยวหิารเทียนวนัท่ีปักก่ิง งิงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุูรณ์แห่งน้ี เป็นูวานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเูียงมากของเมืองไทเป ิา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแูิงินตรี และ โรงละครแห่งชาติ    

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเิินทางู่่ ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า แห่งน้ีเคยมีความู่งเป็นอนัิบั 1 ของโลก มีความู่งวึง 508 

เมตร ูร้างข้ึนโิยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มูามารวทนทานต่อการูั่นูะเท่ือนของแผน่ิินไหว และการป้องกนั
วนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เคยเร็วท่ีูุิในโลก ิว้ยความเร็วต่อนาทีอย่ท่ี่ 1,010 เมตร อิูระท่านชอ้ปป้ิง
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัูมยัท่ีูุิแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงูินคา้แบรนเนมชั้นน า 

เยน็    บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษ สเต็กไต้หวนัพร้อมสลดับาร์   
ไิเ้วลาอนัูมควรน าท่านเิินทางูู่่นามบินเวาหยวน 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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20.45 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่ BR205 
23.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
 

**หมายเหต*ุ* รายการทวัรน์ ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่3รา้น คอื 
 รา้นชา รา้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 

 

อัตราค่าบริการ ปี 2561 

 
 

 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 25 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการค่ะ*** 
 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  
 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

ช่วงการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัท่านเดีย่ว 
จา่ยเพ ิม่ 

 

8-12 ส.ค. 
(วนัแม)่ 

23,900 23,900 23,900 23,900 5,500 

26 – 30 ก.ย. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 

21-25 ต.ค. 
(วนัปิยมหาราช) 

24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

22-26 ต.ค. 
(วนัปิยมหาราช) 

24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

2 – 6 พ.ย. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 

9 – 13 พ.ย. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 

23 – 27 พ.ย. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 

5 – 9 ธ.ค. 
(วนัพอ่) 

24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

12 – 16 ธ.ค. 25,900 25,900 25,900 25,900 5,500 
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 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ ีการ
ตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดินทางท่องเท่ียวไต้หวนัตัง้แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเว้นวีซ่าส าหรบัคนไทยถือพาสปอรต์ไทยประเภทท่องเท่ียว สามารถท่องเท่ียวไต้หวนัอยู่ได้ไม่เกิน 30วนั 

พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไปนะคะ หากไม่แน่กรณุาสอบถามตวัแทนจ าหน่ายได้เลยค่ะ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=600 TWD/ลกูคา้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื

การ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก

อบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร

ทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน

สทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    

 
 


