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วนัแรก กรงุเทพฯ - ไตห้วนั - เถาหยวน  - ไถจง - เขา้ชมงาน Taichung World Flora Exposition - 
ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต - โรงแรม 

06.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์S ประต ู8   
สายการบนิ CHINA AIRLINE  เจา้หนา้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทุกทา่น 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่CI 838 

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

บรกิารอาหารวา่ง.. ชานมไขมุ่ก + ขนมเคก้  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง เมอืงซึง่มคีวามส าคญัเป็นอันดบั 3 ของเกาะไตห้วัน เมอืงนี้จะเป็น
ศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนอืของเกาะ และทางใตข้องเกาะจงึท าใหเ้มอืงนี้มคีวามคกึคกั จากนัน้

น าทา่นเทีย่วชม ‘ เทศกาลดอกไม ้’ นานาพรรณทีผ่ลดักนับานสะพรั่งในแตล่ะฤดขูองไตห้วนั ปลอ่ยใจไป
กบัธรรมชาตหิลากสสีนัผ่านเทศกาล 2018 Taichung World Flora Exposition ทีจ่ัดข ึน้ในเมอืงไถจง 

(จัดขึน้ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2018 ถงึเมษายน 2019) ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซนคอื โซนที ่1 
Houli Horse Ranch & Forest Park Area (ขนาดพืน้ที ่30.04 เฮกตาร ์หรอืประมาณ 187.75 ไร่) ซ ึง่
ผูเ้ขา้ชมจะไดส้มัผัสกบัศลิปะทีเ่กดิจากการรว่มกนัสรา้งระหว่างธรรมชาตแิละมนุษย ์ตลอดจนเขา้ใจถงึ

ความส าคญัของการอนุรักษ์ระบบนเิวศ โซนที ่2 Fengyuan Huludun Park (ขนาดพืน้ที ่16.52 
เฮกตาร ์หรอืประมาณ 103.25 ไร่) ภมูทิศันข์องสวน Fengyuan Huludun ถกูสรา้งขึน้โดยใชพ้ืน้ทีข่อง

สวนสาธารณะ Huludun ซึง่จะแสดงใหเ้ห็นถงึลกัษณะ
ของวัฒนธรรมทีเ่ป็นมติรกบัน ้าและส ิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมของคนในทอ้งถิน่ โซนที ่3 

Waipu Park Area (ขนาดพืน้ที ่14.32 เฮกตาร ์หรอื
ประมาณ 89.5 ไร่) โดยพืน้ทีจ่ัดแสดงนทิรรศการนี้จะ

ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ทีจ่ะน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัการพัฒนาการเกษตรแบบสมารท์ 
ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo 

เพือ่พัฒนาการเกษตรทีม่คีณุภาพ โดยเนน้ในเรือ่งของ
อาหารทีม่สีว่นผสมปลอดสารพษิภายใตค้อนเซปต ์Slow 
Food และ Slow Living  

ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..สกุ ีช้าบ ูสไตลไ์ตห้วนั 
หลงัอาหาร น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไทจง ใหท้า่น

ไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ส ิง่ของทีถ่กูใจ ทา่นทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ด้
ทีน่ ีร่าคาถกูกวา่เมอืงไทยอยา่งแนน่อน 
จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : KUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง ไถจง - หนานโถว - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่

      วดัจงไถฉานซือ่ - ชมิชาอูห่ลง - ไทเป – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต - โรงแรม 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่ไดร้ับการกลา่วขานว่า

งดงามราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วันตัง้อยู่ในเขตของซนัมลูเลกเนชัน่แนลซนีกิ
แอเรยีซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วนัไดก้อ่ตัง้ข ึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บูรณะเมอืงจากแผ่นดนิไหว
ครัง้ใหญ่เมือ่วันที ่21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขาทีนั่บจาก

ความสงูระดบั 600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ 
ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ท าใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่า

ของนามอนัไพเราะว่า สรุยินัจนัทรา ใหท้า่นดืม่ด า่กบับรรยากาศรมิทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทะเลสาบ
ธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งเดยีวของไตห้วนั น าทา่นขึน้สูว่ัดเสวยีนจางนมัสการอัฐขิองพระถงัซมัจ ัง๋ทีไ่ด ้
อัญเชญิอัฐธิาตกุลบัมาทีว่ัดเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ.1965  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..ปลาประธานาธบิด ีหลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางไป
กราบไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่ซ ึง่หมายถงึศาสดาขงจือ่เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจา้

แห่งความซือ่สตัยร์วมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตวัทีต่ัง้อยู่หนา้วัดซึง่มมีูลคา่ถงึตวัละ1ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้
น าทา่นเดนิทางมุ่งหนา้สู ่วดัจงไถฉานซือ่ ซ ึง่วัดแห่งนี้ไดร้ับการกลา่วขานว่าเป็นศาสนาสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็น
อันดบัสามของโลกรองจากนครวาตกิลัและวัดมหายานทีธ่เิบต ใหท้า่นไดช้มปฎมิากรรมทางพระพุทธศาสนา

ทีส่วยงามแปลกตา ตอ่ดว้ยน าทา่น ชมิชาอูห่ลง ไตห้วันแท ้ๆ ทีป่ลกูมากทางแถบอารซีนัดว้ยสภาพอากาศ
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บนทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกลอ่มและพันธุช์าอูหลงทีน่ี่ยังเป็นพันธุ์
ชาทีน่ ามาปลกูในประเทศไทยแถบเชยีงรายอสิระชมิชาชนดิตา่งๆหรอืเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป จากนัน้น าทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยัที ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
ไนทม์ารเ์ก็ตทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืงไทเป ซึง่แบ่งเป็น 2 โซน คอื ตลาดอาหารพืน้เมอืงและตลาดคน
เดนิ อาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วนัคอื เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วันแลว้ ไม่ไดล้ ิม้ลองรสชาติ

ของเตา้หูเ้หม็น ก็ถอืว่าไปไม่ถงึไตห้วนั และยังมเีครือ่งดืม่อกีชนดิทีม่ตีน้ก าเนดิทีไ่ตห้วนั คอื ชานมไขม่กุ 
สว่นตลาดคนเดนิก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิตัง้แตร่าคาถกูถงึราคาปานกลาง มทีัง้สนิคา้เสือ้ผา้ รองเทา้ 
เครือ่งประดบั โดยทีร่องเทา้ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆจะมรีาคาถกูกวา่เมอืงไทยประมาณ 20-30%  

 หมายเหต.ุอสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงมอีาหารหลากหลายใหท้า่นได้
เลอืกชมิ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : ASIA PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่าม  น า้ตกซอืเฟ่ิน – ปลอ่ยโคมลอย (2 ทา่น / 1 โคม) – อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ - ไทเป 

       รา้นพายสบัปะรด - ตลาดซเีหมนิตงิ – โรงแรม 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกซอืเฟ่ิน น ้าตกขนาด
ใหญ่ดว้ยความสงู 20 เมตร ไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงทีไ่ดร้ับ
ความนยิมเป็นอยา่งมากมคีวามสวยงามจนไดร้บัการขนาน

นามว่า “ไนแองการ่าแห่งไตห้วนั” ใครอยากปลอ่ยโคมลอย
หรอืเขยีนค าอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร เป็นอกี

หนึง่สถาน ีทีผู่ค้นนยิมปลอ่ยโคมลอยกระดาษกนั ใหท้กุทา่น
ไดป้ลอ่ยโคมฟร!ี!(รวมคา่โคมแลว้ 2 ทา่น/1 โคม) 
ลกัษณะเดน่ของซอืเฟ่ินคอืมเีสน้ทางรถไฟทีต่ัง้คูข่นานไปกบั

ถนนโบราณซอืเฟ่ิน ใหค้วามรูส้กึคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของ
บา้นเรา ทัง้ยังมคีวามส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมในอดตีของไตห้วันเป็นอย่างมาก ภายในตวัเมอืงเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นขาย

ของทีร่ะลกึและอืน่ๆ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย  
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีซฟีู้ ด 

หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเย๋หลิว่ ซ ึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่งๆเชน่ รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลือ่นตวั
ของเปลอืกโลก และการกดักรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึง่

มชีือ่เสยีงทัว่ในเกาะไตห้วันและทัว่โลก ตอ่ดว้ย น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงไทเป ใหท้า่นไดแ้วะชมิและ
เลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ซ ึง่มขีนมอืน่ๆ อกีกว่า 100 ชนดิ ใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ ช ้

อปป้ิงแห่งนี้ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯแหลง่ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมัยของเหลา่วยัรุน่ไตห้วัน มี
รา้นคา้ของฝาก ก ิ๊ฟชอ็ป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย เสือ้ผา้ รองเทา้กฬีายีห่อ้ดงั เชน่ ONISUKA TIGER , 

NIKE, ADDIDAS ซึง่ราคาถกูกว่าประเทศไทยอย่างแน่นอน 
หมายเหตุ.อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงมอีาหารหลากหลายใหท้า่นได้
เลอืกชมิ 
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จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : ASIA PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่         รา้นสรอ้ย - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101(ไมร่วมบตัร) - MITSUI OUTLET     
       สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหาร น าทา่นไปชม GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มพีลงัพเิศษชว่ยในการปรับ
สมดลุในร่างกาย ซึง่สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดลุ ชว่ยใหร้่างกายเป็นปรกต ิระบบ
ไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ ลดอาการปวดเมือ่ยและยังม ีนาฬกิาหลากหลายแบรนด ์จากทัว่

โลกใหท้า่นชม 
ทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค”ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั มลีกัษณะการกอ่สรา้งคลา้ยวหิาร

เทยีนถนัทีปั่กก ิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่วา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณแ์ห่งนี้
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคารเป็น
หอแสดงดนตรแีละโรงละครแห่งชาต ิ

เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..เสีย่วหลงเปา 
หลงัอาหาร น าทา่นแวะถา่ยรปู ณ  ตกึไทเป 101 ถา่ยรูปคูก่บัตกึระฟ้าที่

มคีวามสงูถงึ 508 เมตรสรา้งขึน้โดยหลกัวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทาน
ตอ่การสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวและการป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ
น าทา่นขึน้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่ที ่1,010 เมตร 

**ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ**  
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLETS สนิคา้ถกูปลอดภาษีใหท้า่น 
เลอืกชอ้ปป้ิงเชน่เสือ้ผา้,กระเป๋ารองเทา้ และสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและ

อืน่ๆอกีมากมาย 
ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีพืน้เมอืง 

จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิเถาหยวน 
   22.35 น. เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่ CI 837 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.45 ช ัว่โมง) 
01.20+1 น. ถงึทา่อากาศยาน สวุรรณภมูกิรงุเทพโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

  หรอื 23.10 น. เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่ CI 

837 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.45 ช ัว่โมง) 

02.00+1 น. ถงึทา่อากาศยาน สวุรรณภมูกิรงุเทพโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ราคานี ้รวมภาษนี า้มนัและประกนัวนิาศภยัของสายการบนิแลว้ หากมกีารประกาศเพิม่ข ึน้หลงัจาก 

วนัที ่ 1 ตลุาคม  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  

คา่รักษาอยู่ 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 800 NTD 
 สว่นหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึง่พอใจในการบรกิารของทา่น 

 
 

หมายเหต ุ    
บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 25 ทา่น / อาจจะใชท้ไูกดห์รอืไม่มหีัวหนา้ทวัรข์อสงวนการเปลีย่นแปลงราคา

โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนื
ได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 
การยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

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

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15  วัน   เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
เด็กอายุ 2-11 

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
เด็กอายุ 2-11 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดยีว 
จา่ยเพิม่ 

12 – 15 ม.ค. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

8 – 11 ก.พ. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

16 – 19 ก.พ. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

9 – 12 ม.ีค. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 

23 – 26 ม.ีค. 62 23,900 23,900 22,900 3,900 
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5. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 
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 

 
************************************************************************ 

 

 


