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อาหารพเิศษ  
สก้ีุสตูรไต้หวัน พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด  
อาหารเจประยุกต์  

สเต็คไต้หวัน พร้อมบฟุเฟ่ต์สลัดบาร์  
เส่ียวหลงเปา 
ปลาประธานาธิบดี ท่ีทะเลสาบสริุยันจันทรา   
 

ก าหนดการเดินทาง   สิงหาคม – พฤศจิกายน 2561                                
วนัแรก       สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคาทเ์ตอร ์R ประต ู 8  

สายการบนิ EVA AIR  เจา้หนา้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง       กรงุเทพฯ  ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) –  เถาหยวน – หนานโถว–วดัเหวนิอู ่

– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  -  วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชน
เผา่ (เลน่เครือ่งเลน่+ชมโชว+์น ัง่กระเชา้ชมววิทะเลสาบ) – เจยีอี ้

 
 
 
 
 
 
 
02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป...โดยสายการบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่BR206 
07.05 น. ถงึทา่อากาศยานเจยีงไคเช็ค เมอืงเถาหยวน  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แซนวชิ + ชานมไขม่กุ (บนรถ) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว น าทา่นเดนิทางไปกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิอู ่

ซึง่หมายถงึศาสดาขงจือ่เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึ

สงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั    

เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี



 

ST12 ไตห้วนัไฮไฮ EVA 5D3N AUG-NOV 2018 

น าทา่น  ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา   ซึง่ไดรั้บการกลา่วขานวา่งดงามราวกับภาพวาด 
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัตัง้อยใูนเขตของ  ซนัมลูเลก  เนชั่นแนลซนีกิแอเรยี
ซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วนัไดก้อ่ตัง้ข ึน้เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจาก
แผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่วันที ่21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนื
น ้าสูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบ
ทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดคูลา้ย
พระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่  “สรุยินัจนัทรา” ใหท้า่น
ดืม่ด า่กับบรรยากาศรมิ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุแหง่เดยีวของ
ไตห้วนั น าทา่นขึน้สู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการอัฐขิอง  พระถงัซมัจ ัง๋   ทีไ่ดอ้ัญเชญิ อัฐธิาตุ
กลับมาทีว่ดัเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ.1965 แลว้น าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้า ใหมล่า่สดุขา้ม
ภเูขาสู ่ หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ทา่นจะไดช้มโชวร์ะบ าพืน้เมอืงโชวว์ฒันธรรมของชน
เผา่ดัง้เดมิตา่งๆบนเกาะไตห้วนัจากนัน้น าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าสูโ่ซนสวนสนกุอนัทนัสมยั
ทีม่เีครือ่งเลน่หลากหลายใหท้่าน ไดส้นุกสนานกันอยา่งเต็มทีต่ามอัธยาศัย จากนัน้ออก
เดนิทางมุง่หนา้สูเ่มอืงเจยีอี ้

เย็น        บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ สเต็คไตห้วนัพรอ้มบฟุเฟ่สลดับาร ์ 

   
พกัที ่: CHIAYI MAISON DE CHINE HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

http://chiayi.maisondechinehotel.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  อทุยานแหง่ชาตอิารซีนั (สวนสนพนัปี+น ัง่รถไฟโบราณ) –รา้นชา - เกาสง – ชอ้ปป้ิง

ซนิเจวีย่เจยีง 

 
 
 
 
 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเทีย่ว ชมธรรมชาตบินเทอืกเขาอารซีนั สมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ชืน่ชมทะเล

หมอก ตน้ไมใ้หญท่ีม่อีาย ุ3,000 ปี ฯลฯ น ัง่รถไฟโบราณบนอทุยานอารซีนัซึง่เป็นรถไฟที่
ว ิง่บนภเูขามเีหลอืเพยีงสามแหง่ในโลกเทา่นัน้ (***ในกรณีทีร่ถไฟปิดซอ่มแซมปรับปรงุไม่
เปิดใหบ้รกิารจะเปลีย่นเป็นขึน้รถตูแ้ทน) น าทา่นชมภายในอทุยานซึง่ยังมทีะเลสาบสองพีน่อ้ง 
ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจดุมารวมกันอยู่
ทีท่ะเลสาบแหง่นี ้พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี  ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มี
ความสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  

http://chiayi.maisondechinehotel.com/
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เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนอารซีนั  

  น าทา่นเดนิทางสู่รา้นชา ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ของไตห้วนั  
แลว้น าทา่นมุง่หนา้สูเ่มอืงเกาสง  

เย็น   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ สกุ ีช้าบ ูสไตลไ์ตห้วนั 
จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงซนิเจวีย๋เจยีง ยา่นชอ้ปป้ิงซนิเจวีย๋เจยีงแหลง่ชอ้ปป้ิง ของเมอืงเกาสง 
อสิระทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่วยัรุน่มากมายตามอัธยาศัย 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
พกัที ่: CITY SUITES- KAOHSIUNG CHENAL  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
http://www.citysuites.com.tw/ec99/ushop1078/ShowCategory.asp?category_id=59 

 

วนัทีส่ ี ่  ชอ้ปป้ิงเคก้พายสปัปะรด – ทะเลสาบดอกบวั – เจดยีม์งักรเสอื –วดัฝ๋อกวงซนั - 
หมูบ่า้น 10 กลอง + ชมโชวต์กีลอง + ฝึกตกีลองแบบงา่ยๆ –  พพิธิภณัฑศ์ลิปะ ฉี
เหมย่  – ไทจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป น าทา่นชอ้ปป้ิงขนมเคก้พายสปัปะรด เป็นของฝากช ัน้น า
ของไตห้วนั จากนัน้น าทา่นสู ่ทะเลสาบดอกบวั จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีง อยูท่างตอนเหนอื
ของเมอืงเกาสง มวีดั  หลากหลายแหง่อยูร่อบๆ ทะเลสาบ ท าใหเ้กดิทัศนยีภาพทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ 
น าทา่นชม     เจดยีม์งักรเสอื   (Dragon Tiger Tower) มรีปูปั้นมังกรและเสอืค ารามขนาด
ใหญต่ัง้อยูอ่ยา่งเดน่สะดดุตา โดยทีท่างเขา้จะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรปูของ
ปากเสอื ชาวทอ้งถิน่เชือ่กันวา่ หากใครทีเ่ดนิลอดปากของมังกรหนิ และเดนิออกจากปากของ
เสอืจะเปลีย่นความโชครา้ยกลายเป็นความโชคด ีนอกจากนีท้า่นยังสามารถขึน้ชมววิดา้นบน
ของเจดยี ์ซึง่จะเห็นทัศนยีภาพโดยรอบทะเลสาบ ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาทีส่วยงามมากทเีดยีว   

แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่  วดัฝอกวงซนั   วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ายาวนาน น าทา่นสกัการะ

พทุธสถานอกวงชนั วดั แหง่นีม้ ีชือ่เสยีงมากในไตห้วนั โดยเฉพาะการประกอบธรรม วดัแหง่นี้

ยังมอีาณาเขตกวา้งขวางปกคลมุภเูขาทัง้ลกู นอกจากมอีาณาบรเิวณมากมายแลว้ภายในตัววดั

ยังม ีการกอ่สรา้งโบสถท์ีส่วยงาม และรปูป้ันพระอรหันตห์ลายรอ้ยองค ์น าทา่นชม อนุสรณ์

พระพทุธเจา้ สรา้งตามรปูแบบพทุธคยา ของอนิเดยี   

 
เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ อาหารเจประยกุต ์ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไถหนาน  เพือ่น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยแ์สดงตกีลอง สอืกู ่ หรอื 
หมูบ่า้นสบิกลอง ซึง่เคยเป็นสว่นหนึง่ของโรงงานผลติน ้าตาลเกา่ แตต่อนนีไ้ดก้ลายเป็นทที า
การของคณะนักแสดงศลิปะตกีลองซึง่มคีวามสามารถทางศลิปะการตกีลองจนไดรั้บรางวลั
ทางดา้นการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมดัง้เดมิ และ ความทันสมัย พรอ้มใหท้า่นไดร้ว่มสนุก
ในการ ฝึกตกีลองแบบงา่ยๆ  จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑฉ์เีหมย่ เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะ

http://www.citysuites.com.tw/ec99/ushop1078/ShowCategory.asp?category_id=59
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ทีจั่ดแสดง ของสะสมตา่งๆจากยโุรป เชน่ ภาพสนี ้ามัน และ ประตมิากรรมตา่งๆทีส่วยงาม 
จากนัน้มุง่หนา้สูเ่มอืงไทจง 
 

เย็น   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 

พกัที ่:   TAICHUNG  LAILAI  HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.lailaihotel.com.tw/ 

วนัทีห่า้ ไทจง – ไทเป – ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ GERMANIUM – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ตกึไทเป 
101 (ไมร่วมคา่ชึน้จดุชมววิช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ (สยามสแควไ์ทเป)  – สนามบนิเถา
หยวน – กรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป จากนัน้เดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ GERMANIUM 
  แหลง่ผลติ สนิคา้ทีท่ าจากธาตเุจอรเ์มเนียม ทีม่คีณุสมบัตใินการแผไ่อออนลบ สง่ผลดตีอ่
ผูส้วมใส ่อาทเิชน่ ท าใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนดขี ึน้ เพิม่พละก าลัง ผอ่นคลายความตงึเครยีด เป็น
ตน้ โดยเป็นสนิคา้ยอดนยิมทีแ่พรห่ลายในหลายๆประเทศท่ัวเอเชยี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑก์ูก้ง มคีนกลา่ววา่เปลอืกของกูก้งอยูปั่กกิง่แตห่ัวใจอยู่
ไตห้วนั เพราะพพิธิภัณฑแ์หง่นีไ้ดร้วบรวมของล ้าคา่ในพระราชวงักูก้งของปักกิง่ไวทั้ง้หมดซึง่
ประเมนิคา่มไิดแ้ละเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงของล ้าคา่เป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย 
พพิธิภัณฑส์ถานแหง่นีม้ปีระวตัยิาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล ้าคา่หายากเชน่ หยกผักกาดขาว 
หยกหมสูามชัน้ ตราประทับประจ าตัวเฉียนหลง ฮอ่งเต ้งาชา้งแกะสลัก ฯลฯ 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ เส ีย่วหลงเปา 
บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ตกึไทเป 101  ตกึระฟ้า แหง่นีเ้คยมคีวามสงูเป็นอันดับหนึง่

ของโลก มคีวามสงูถงึ 508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานตอ่การ
สัน่สะเทือ่นของแผน่ดนิไหว และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุ
ในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียูท่ี ่1,010 เมตร อสิระทา่นถา่ยรปูกับตกึทีเ่คยสงูทีส่ดุในโลก   

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ (สยามสแควแ์หง่ไทเป)  
อสิระทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย   
(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยับรเิวณซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.45 น. เหริฟ้าเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่ BR205 
23.30 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู.ิ..โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหตุ** รายการทวัร์นีม้ีแวะร้านขายของฝากที่ขึน้ช่ือ 3 ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP  

http://www.lailaihotel.com.tw/
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อัตราค่าบริการ ปี 2561 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 25 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 

 
 

 
 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  
 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่ ี
การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  
ยกเวน้วซีา่ส าหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 
 
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 
 

ช่วงการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
 ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเด่ียว 

จ่ายเพิม่ 
 

8-12 ส.ค. 
(วนัแม)่ 

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

26 – 30 ก.ย. 24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

21-25 ต.ค. 
(วนัปิยมหาราช) 

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

2 – 6 พ.ย. 24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

9 – 13 พ.ย. 24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

23 – 27 พ.ย. 24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 



 

ST12 ไตห้วนัไฮไฮ EVA 5D3N AUG-NOV 2018 

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 ทีอ่ยู่

นอกเหนอืการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย 

ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้

โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    


