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WiFi On Bus – เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,สุก้ีเซียนเย ่

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
วนัที1่ กรงุเทพ(ดอนเมอืง)-เถาหยวน 

17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมือง 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทเกอรแ์อร ์(TIGER AIR) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ ไทเกอรแ์อร ์(Tiger air) 
เทีย่วบนิที ่IT506 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

00.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) หลังจากท่านไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น าทา่นเขา้สู่

โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่King’s Paradise Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที2่ เถาหยวน-หนานโถว-ผหูลี-่วดัจงไถฉานซือ่-รา้นชา-ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  
          วดัพระถงัซ าจ ัง๋-วดัเหวนิหวู-่ไถจง-ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว “วดัจงไถฉานซือ่” (Chung Tai Chan Monastery)  
1 ใน 4 วัดใหญ่ของไตห้วัน เป็นสถานที่ศักดิสทิธิ์ เป็น
แหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม มผีูเ้ขา้ไปเยีย่มชมสักการะ
เป็นจํานวนมาก ภายนอกอาคารบุดว้ยหินอ่อน มีประตู
ทางเขา้ดา้นในอาคารทําจากทองแดง ภายในวัดเป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์ อย่างพระสังกัจ
จายน์ ที่มีใบหนา้อิม่เอิม่ดว้ยรอยยิม้ ผ่านเขา้ไปจะมีองค์
เทพเจา้สีท่ศิทีช่าวจนีเรยีกวา่ "สเีทยีนไตอ้๊วง" และดา้นใน

http://bit.ly/2NMk5YE
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGxaL3xcjcAhWFq48KHT01DN8QjRx6BAgBEAU&url=https://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0002114&id=R32&psig=AOvVaw26o5Q36niwf0j42zvMgpgJ&ust=1533099257806706
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องคพ์ระประธานพระสมัมาสมัพทุธเจา้ มชีือ่จนีวา่ "หนี่เลอ่" สว่นทางหอ้งโถงดา้นขา้งก็ยังมี
ทา่นปรมาจารยต์ั๊กมอ้ พระภกิษุชาวอนิเดยีผูใ้หกํ้าเนดินกิายเซนในประเทศจนี และองคเ์ทพ
เจา้กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
จากนั้นนําท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบ
สรุยินัจนัทราหรอื SUN MOON LAKE ไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็น "สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆ คน
ไตห้วันนิยมมาฮันนีมูนกันดว้ย ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเทีย่วทีโ่ดง่ดัง และเป็นทีน่ยิมในหมูนั่กท่องเทีย่ว อกี
แห่งของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มี
จุดท่องเทีย่วทีส่ําคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่

เป็นวัดเก่าแก่มาก ซึง่สรา้งมาเพื่อเป็นเกยีรต ิใหพ้ระถังซัม
จ๋ัง ทีบุ่กป่าฝ่าดงจากจนีไปอนิเดยีเพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎก
กลับมา ววิภายในวัดมคีวามสวยงาม สงบ เหมาะแกก่ารน่ัง
ชมววิทัง้ทะเลสาบ รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้า
เยอืนยังทะเลสาบสรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ไขต่ม้
น้ําซปุใบชาใสเ่ห็ดหอมและสมนุไพรจนีหอมกรุ่น รสชาตขิอง
ไข่ตม้นั้นกลมกล่อมพอดีไม่ตอ้งเติมซอสใหเ้สียรสชาต ิ
รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือไดว้่าไม่ว่าใครก็ตอ้งลิม้ลอง และนําท่าน
สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ หรอื วดักวนอู เป็นวัดศักดิส์ทิธิอ์ ีกแห่งของ
ไตห้วนั ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปั้นของศาสดาขงจือ้เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพ
กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สัตย ์เป็นทีนั่บถอืของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิออ่น 
2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัดซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้ชมการสาธติการชงชา
แบบตา่งๆ เพือ่ใหท้า่นไดช้มิและชงชาอยา่งถูกวธิแีละไดรั้บประโยชน์จากการดืม่ชา ทัง้ชา
อู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัวเหลยีน และเลอืกซือ้ชาอู่หลงที่ข ึน้ชือ่ของไตห้วันไป
เป็นของฝากและดืม่ทานเอง หลังจากชมิชาแลว้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงชลิๆ 
ไปกับ ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต ทีเ่ป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนัและราคาก็ถูกกวา่
ในไทเป มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื่องสําอางค ์อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรืออาหารนานาชาตแิบบ Street Food 
มากมายทีด่งึดูดนัดท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ําคัญและพเิศษ
สดุๆ ตลาดแหง่นี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ยา่งถูกสดุๆ อยา่งเชน่ ONITSUKA 
TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วนั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนพูเิศษ สกุ ีเ้ซยีนเยส่ไตสไ์ตห้วนั 

พกัที ่Moving Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที3่ ไทจง-ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-อทุยานเหยห่ลิว่-ฉอืเฟ่ิน(ปลอ่ยโคมลอย)-ตกึ
ไทเป 101-Duty Free-ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางจากเมอืงไทจง สูเ่มอืงไทเป แวะซือ้ของฝาก ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด 

ซึง่เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลก อสิระใหทุ้กท่าน

ไดล้องทานและเลอืกซือ้ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมขีนมอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืก 

ไมว่า่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 

 

 

 

 



PTW01-IT ไต้หวนั ช้อป ชิม ชิว 4วนั3คืน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาตเิย่หล ิว่ หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตขิอง

ไตห้วนัตัง้อยูท่างตอนเหนือสดุของเมอืงนวิไทเป (New Tai-
pei City) เขตตําบลวา่นหลี ่(Wanli District) ดว้ยความโดด
เด่นทางธรณีวทิยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึง่ภูมิทัศน์หิน
ของเย่หลวิถอืเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์ี่มชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ด
ในโลกอกีแหง่หนึง่เลยก็วา่ไดเ้ป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไป
ดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัด
กรอ่นของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก
ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูป
เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงท่ัวทัง้เกาะไตห้วัน และ ท่ัวโลก ใหทุ้กท่านได ้
ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จากนัน้นําท่านสู ่หมูบ่า้นฉอืเฟ่ิน หมู่
บา้นฉือเฟ่ินเป็นหมู่บา้นเล็กๆ อยูใ่นอําเภอผงิส ีเป็นหมู่บา้น
โบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น เนื่องจากใน
อดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถา่นหนิ เมือ่ยคุสมัย
เปลีย่นไป ใครทีแ่วะมาเทีย่วทีห่มู่บา้นนี้นอกจากไดถ้่ายรูป
เก๋ๆแลว้  ยังไดเ้พลดิเพลนิกับการปล่อยโคมลอย (คลา้ย
โคมยีเ่ป็ง) และทานของอร่อยๆ ไดต้ลอดสองขา้งทาง โคม
ลอยของไตห้วัน มชีือ่วา่ “โคมขงหมงิ” ถูกประดษิฐข์ ึน้โดยขงเบง้ ทีป่รกึษาดา้นการทหาร
คนสําคัญในประวตัศิาสตรย์คุสามกก๊ เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สารของกองทัพตัง้แตเ่มือ่ครัง้ 
นําท่านแวะชอ้ปป้ิงทีร่า้น Duty Free เจา้ใหญ่ทีส่ดุของ
ไตห้วัน ที่ตกึ Everrich ซึง่ใครมาไตห้วันตอ้งชอ้ปที่นี่ก่อน
กลับ เพราะทีน่ี่รวมของฝากทัง้ขนมและสนิคา้แบรนดเ์นมไว ้
ครบครัน จากนั้นพาท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเก๋ๆ คู่กับ ตกึ
ไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ตกึช ัน้ 89) เป็นหนึง่ใน Landmark 
หลักของเมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็น
อันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีส่ดุในโลก) มคีวาสงู
มากถงึ 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮติเมื่อมาเยือนไทเป เมื่อท่าน
ถ่ายภาพคู่กับตกึ101อย่างเต็มอิม่แลว้ ก็ไดเ้วลาของการชอ้ปป้ิงที่ ตลาดซเีหมนิตงิ 
เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรงุเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหลา่วยัรุน่ไตห้วัน 
มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย อสิระท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้
สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย 

เย็น อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง 

  พัก Happiness Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที4่   ไทเป-เจยีงไคเช็ค-ศนูยเ์ครือ่งประดบั-เถาหยวน-กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านชอ้ปป้ิงชคิๆ สนิคา้พืน้เมอืงและศูนยเ์ครือ่งประดบั เลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ 
สนิคา้เกษตรพืน้บา้น จากทกุภมูภิาค ิของไตห้วนั กวา่ 20,000 ชนดิ อาทเิชน่ ศนูยป์ระการัง
ไตห้วนัเกรดพรเีมีย่ม อัญมณี หยกิหนิตาแมว หนิเป่ยโถว น้ําหอม แผน่มารค์หนา้ ผลติภัณฑ์
บํารุงผวิ สรอ้ยคอเวชสําอางค์ สนิคา้แบรนเนม น้ําหอม เครื่องสําอางค ์ราคาถูก เสือ้ผา้ 
แว่นตา เป็นใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย   นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไค
เช็ค  เป็นหนึง่สัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และสถานที่
ท่องเที่ยวหลักที่ตอ้งมาของเมืองไทเป สรา้งขึน้ตั ้งแต่ปี 
1976 เพือ่เป็นการรําลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง 
ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสี

น้ําเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั ้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรง
กลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันได

https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
http://www.govivigo.com/ideas/178-taiwan-%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-101
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
http://www.govivigo.com/ideas/178-taiwan-%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-101
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
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ดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่านประธานาธบิดี โดยภายในจะมรีูปป้ันทําจากทอง
สมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปั้น  ของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่
จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทาง
การเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 
15.45 น. นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสู ่โดยสายการบนิ ไทเกอรแ์อร ์

(TIGER AIR)  เทีย่วบนิที ่IT505 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.50 ชัว่โมง)  
18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

26-29 ต.ค. 61 15,900 15,900 4,000 

03-06 พ.ย.61 14,900 14,900 4,000 

17-20 พ.ย. 61 15,900 15,900 4,000 

03-06 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

04-07 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

05-08 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

11-14 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

12-15 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

18-21 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

19-22 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 
3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 20 กโิลกรัม ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
     1.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
     2.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
     3.  คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัสําหรับชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดรั้บการยกเวน้การทํา 
         วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
     4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร ์
 ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 1,000 NTD ตอ่ทรปิ สําหรับหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ 
และน้ําใจจากทา่น 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวร์

แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


