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เดนิทางตลอดเดอืนมกราคม - มนีาคม 62 
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วนัแรก          กรงุเทพฯ - ไตห้วนั - เถาหยวน  - เมอืงเจยีอี ้- หมูบ่า้นญีปุ่่ นเกา่ฮโินก ิ 
06.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 

สายการบนิ THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที ่คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทุกทา่น 
08.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 632 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.40 ช ัว่โมง) 
12.55 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

บรกิารอาหารวา่ง..ชานมไขมุ่ก+ขนมเคก้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นญีปุ่่ นเกา่ฮโินก ิ(Hinoki Village)  
อดตีเป็นบา้นพักของทหารญีปุ่่ นในชว่งปกครองไตห้วัน ภายในหมูบ่า้นจะเป็นบา้นเกา่สไตสญ์ีปุ่่ นชัน้เดยีว 
ปัจจบุันเป็นรา้นขายของเกไ๋กม๋ากมาย รวมไปถงึยังมพีพิธิภณัฑท์ีบ่อกเลา่เรือ่งราวในอดตีของทีน่ี้ดว้ย ให ้

ทา่นไดช้มเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและถา่ยรูปกบัววิสวยๆทีไ่ม่ควรพลาด ตอ่ดว้ย น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง 
เมอืงเจยีอี ้ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอุทยานอาลซีาน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีพืน้เมอืง  
จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : CHIAYI KING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงเจยีอี ้- น ัง่รถไฟโบราณชมอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอทุยาน - ชมิ
ชาอหูลง - ไถจง– ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน ัน้เดนิทางสูเ่มอืงเจีย้อ ี ้
ตอ่ดว้ย  น าทา่นสู ่อทุยานอาลซีาน (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง)  

น าคณะทา่นน่ังรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี ชือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะไตห้วัน ตัง้แตส่มัยที่

ญีปุ่่ นยังปกครองอยู่มทีัง้นักเขยีนและศลิปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรา้งผลงานทีน่ี่ เนื่องจากมี
ธรรมชาตทิีส่มบูรณ์ ทัง้ป่าไม ้เทอืกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาทีอ่ืน่เปรยีบไม่ไดจ้งึไมน่่าแปลกใจเลยที่

ครัง้หนึง่ในชวีติตอ้งมาเยอืนน าทกุทา่น เดนิชมป่าสน 2,000 ปี ทวิสนตัง้เรยีงตระหง่าน พริว้ตามลมอย่างเป็น
ธรรมชาตทิีส่วยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกก่ารเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอยา่งหาทีเ่ปรยีบไม่ไดเ้วลา
เดนิทางลงจากเขาอาลซีาน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 
หลงัอาหาร น าทา่น ชมิชาอหูลงไตห้วันแท ้ๆ ทีป่ลกูมากทางแถบอารซีนัดว้ยสภาพอากาศบนทีส่งูและ
อากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกลอ่มและพันธุช์าอหูลงทีน่ี่ยังเป็นพนัธุช์าทีน่ ามา

ปลกูในประเทศไทยแถบเชยีงรายอสิระชมิชาชนดิตา่งๆหรอืเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง เมอืงซึง่มคีวามส าคญัเป็นอันดบั 3 ของเกาะไตห้วัน เมอืงนี้จะเป็น

ศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนอืของเกาะ และทางใตข้องเกาะจงึท าใหเ้มอืงนี้มคีวามคกึคกัอยู่
ตลอดเวลา จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ
เมอืงไถจง ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ส ิง่ของทีถ่กูใจ ทา่นทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA 

TIGER พลาดไมไ่ดท้ ีน่ ีร่าคาถกูกวา่เมอืงไทยอยา่งแนน่อน 
หมายเหต.ุอสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงมอีาหารหลากหลายใหท้า่นได้

เลอืกชมิ 
จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม          ไถจง - หนานโถว - วดัเหวนิหวู ่– ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - ไทเป 
     รา้นขนมพายสบัปะรด - ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว เดนิทางไปกราบ
ไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่ซ ึง่หมายถงึศาสดาขงจือ่เทพเจา้

แห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจา้แห่งความซือ่สตัยร์วมถงึสงิโต
หนิอ่อน 2 ตวัทีต่ัง้อยู่หนา้วัดซึง่มมีูลคา่ถงึตวัละ1ลา้นเหรยีญ
ไตห้วัน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่ไดร้ับการกลา่วขาน

ว่างดงามราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่ง
ไตห้วันตัง้อยู่ในเขตของซนัมลูเลกเนชัน่แนลซนีกิแอเรยีซึง่
ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วันไดก้อ่ตัง้ข ึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 

เพือ่บูรณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่วันที ่21 กนัยายน 
1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขาที่

นับจากความสงูระดบั 600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 
กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะ
ภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ท าใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติย์

และพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่สรุยินั
จนัทรา ใหท้า่นดืม่ด า่กบับรรยากาศรมิทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..ปลา
ประธานาธบิด ี 

 น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงไทเป ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้

ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ซ ึง่มขีนมอืน่ๆ อกีกว่า100 ชนดิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็น
ของฝาก  
จากนัน้ น าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิง เปรยีบเสมอืนสยาม 

สแควรใ์นกรุงเทพฯแหลง่ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก ก ิ๊ฟชอ็ป สไตล์
วัยรุ่นมากมาย เสือ้ผา้ รองเทา้กฬีายีห่อ้ดงั เชน่ ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, 

ADDIDAS PUMA  ซ ึง่ราคาถกูกวา่ประเทศไทย  
หมายเหต.ุอสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงมอีาหารหลากหลายใหท้า่นได้
เลอืกชมิ 

จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : HAPPINESS INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่            น ัง่รถไฟดว่นสูเ่มอืงฮวาเหลยีน - อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ – ไทเป - รา้นสรอ้ย - โรงแรม 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮวาเหลยีน โดยรถไฟดว่น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

     ซึง่อยู่ห่างจากเมอืงไทเปประมาณ 150 กโิลเมตร ตลอดเสน้ทางเป็นภเูขาวิง่เลยีบทะเล ระหวา่งทางใหท้า่น
ไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นัสวยงาม ดา้นหนึง่ตดิกบัมหาสมุทรแปซฟิิกและอกีดา้นเป็นหนา้ผาสงู  

เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีพืน้เมอืง 
หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานทีม่ทีศันียภาพของหุบเขา
และเทอืกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยังมวีฒันธรรมประเพณีทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทีม่ทีศันียภาพแปลกตา ดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่เรยีงรายบนหนา้ผาสงู อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่บนถนนเหงิ
กวา้งกงลู ่หรอืทางหลวงสายยุทธศาสตรท์ีต่ดัผา่นหุบเขาหนิออ่น จากดา้นตะวนัออกไปทางทศิตะวันตก 
เดมิเป็นถนนสายเกา่ส าหรับคมนาคม ปัจจบุัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิทวิทศันเ์ลยีบรมิหุบเขาให ้

นักทอ่งเทีย่ว สามารถส ารวจความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ  สะพานหนิอ่อน  
อุทยานแห่งชาต ิ เทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ทีอ่ยู่ของชาวเขาเผ่าไทอ่ยา่คลา้ยเป็น หมู่บา้นกลาง

หุบเขา เป็นจุดชมววิ  อกีจุดหนึง่ทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม 
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จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงไทเปโดยรถไฟดว่น 
จากนัน้ น าทา่นไปชม GERMANIUM POWER CENTER เป็น

สรอ้ย มพีลงัพเิศษชว่ยในการปรบัสมดลุในร่างกาย ซึง่สามารถ
ปรับสภาพประจลุบ บวกในร่างกายใหส้มดลุ ชว่ยใหร้่างกายเป็น
ปรกต ิระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ ลดอาการปวด

เมือ่ย 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..พระ

กระโดดก าแพง 

จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : HAPPINESS INN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้             ตกึไทเป 101(ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ) - อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ - สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าทา่น แวะถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้ามคีวามสงูถงึ 508 

เมตรสรา้งขึน้โดยหลกัวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทอืนของ
แผ่นดนิไหวและการป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุใน

โลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่ที ่1,010 เมตร **ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ** 
น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเย๋หลิว่ ซ ึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่งๆเชน่ รูปเทยีน ดอก

เห็ด เตา้หู ้รังผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก และการกดักร่อนของ
น ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีง
ทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อสิระเก็บภาพ  

  จากน ัน้น าทา่นสูส่นามบนิเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระกอ่นการเดนิทาง 
14.15 น. เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 633 

17.00 น. ถงึทา่อากาศยาน สวุรรณภมูกิรงุเทพ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กอายุ 2-11 
(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กอายุ 2-11 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดยีว 

จา่ยเพิม่ 

23 – 27 ม.ค. 62 23,333 23,333 22,333 4,555 

13 – 17 ก.พ. 62 23,333 23,333 22,333 4,555 

27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 62 23,333 23,333 22,333 4,555 

13 – 17 ม.ีค. 62 23,333 23,333 22,333 4,555 

 

ราคานี ้รวมภาษนี า้มนัและประกนัวนิาศภยัของสายการบนิแลว้ หากมกีารประกาศเพิม่ข ึน้หลงัจาก 
วนัที ่ 26 พฤศจกิายน 2561   ทางบรษิทัฯ  จะเรยีกเก็บตามจรงิ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

 คา่ทีพ่ักโรงแรมตามทีร่ะบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

 คา่บัตรผ่านประตตูามสถานทีท่อ่งเทีย่วทีถ่กูระบุไวท้กุแห่ง 
 คา่ภาษีสนามบนิของทัง้สองประเทศ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ น าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท *ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดั 
ทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ *(ส าหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ข ึน้ไป วงเงนิประกนั ทา่นละ 500,000 บาท คา่รักษา

อยู่ ในขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ) 
**กรณีตอ้งการประกนัทีม่คีวามคุม้ครองเพิม่เตมิ สามารถสอบถามซือ้เพ ิม่เตมิได*้* 

 น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด / ทา่นหรอืตลอดการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน า้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 2 ชิน้ น า้หนกัรวม 30 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าพาสปอรต์   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั คา่มนิบิาร ์ คา่ซกัรดี ตา่งๆ 

 คา่ภาษี 7 %  คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ตอ่ทา่น รวม 1,000 NTD 

 สว่นหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึง่พอใจในการบรกิารของทา่น 

  
หมายเหต ุ    

บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางใน
กรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ทา่น / อาจจะใชท้ไูกดห์รอืไม่มหีวัหนา้ทวัรข์อสงวนการเปลีย่นแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 

การยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ า 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30  วันข ึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20  วันข ึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15  วัน   เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 



 
 
 
 
 

CODE: AST01 

 

การช าระเงนิ  บรษิทัฯ ขอรบัมดัจ าในวนัจองทวัรท์า่นละ 10,000 บาท สว่นทีเ่หลอื ท ัง้หมดขอรบักอ่นเดนิทาง 20  
วนั 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้
แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์
การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัทอ่งเทีย่ว 

หนงัสอืเดนิทาง (ตอ้งมอีายุคงเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน) 

พรอ้มถา่ยส าเนามาใหก้บับรษิทัทีท่า่นจองทวัร ์
หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 
 


