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วนัแรก            วนัศกุร ์ที ่12 เมษายน 2562       
                          กรงุเทพฯ - สนามบนิเถาหยวน - โรงแรม 

15.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 
สายการบนิ THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที ่คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทกุทา่น 

17.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 636 
22.10 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

บรกิารอาหารวา่งรอบดกึ.. น า้เตา้หู+้ปาทอ่งโก ๋
จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : KING’S PARADISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง          วนัเสาร ์ที ่13 เมษายน 2562   

        หนานโถว - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่ 
   เมอืงเจยีอี ้– โรงแรม 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่ไดรั้บการกลา่วขานวา่
งดงามราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วันตัง้อยูใ่นเขตของซนัมลูเลกเนชัน่แนลซนีกิ
แอเรยีซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วันไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผน่ดนิไหว
ครัง้ใหญเ่มือ่วันที ่21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาตจิากผนืน้ําสูย่อดเขาทีนั่บจาก
ความสงูระดับ 600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ 
ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่า
ของนามอนัไพเราะวา่ สรุยินัจนัทรา ใหท้า่นดืม่ดํา่กบับรรยากาศรมิทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทะเลสาบ
ธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุแหง่เดยีวของไตห้วัน นําทา่นขึน้สูว่ัดเสวยีนจางนมัสการอฐัขิองพระถงัซมัจ ัง๋ทีไ่ด ้
อญัเชญิอฐัธิาตกุลับมาทีว่ัดเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ.1965 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..ปลาประธานาธบิด ี 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางไปกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่ซ ึง่หมายถงึศาสดาขงจือ่เทพเจา้แหง่
ปัญญา และเทพกวนอเูทพเจา้แหง่ความซือ่สตัยร์วมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วัดซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ
1ลา้นเหรยีญไตห้วัน ตอ่ดว้ยนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน  

ค า่  บรกิารอาหารค า่  เมนูพเิศษ..สเตก๊+สลดับาร ์
จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรม : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  วนัอาทติย ์ที ่14 เมษายน 2562           
         เมอืงเจยีอี ้- น ัง่รถไฟโบราณชมอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอทุยาน  
         ชมิชาอูห่ลง - ไถจง– ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต  

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

นําคณะทา่นน่ังรถไฟโบราณชมอทุยานเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ ีชือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะไตห้วัน ตัง้แตส่มัยที่
ญีปุ่่ นยังปกครองอยูม่ทัีง้นักเขยีนและศลิปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานทีน่ี ่เนือ่งจากมี
ธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ ทัง้ป่าไม ้เทอืกเขา ลําเนาไพร สมบรูณ์จนหาทีอ่ืน่เปรยีบไมไ่ดจ้งึไมน่่าแปลกใจเลยที่
ครัง้หนึง่ในชวีติตอ้งมาเยอืนนําทกุทา่น เดนิชมป่าสน 2,000 ปี ทวิสนตัง้เรยีงตระหงา่น พริว้ตามลมอยา่งเป็น
ธรรมชาตทิีส่วยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกก่ารเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจําอยา่งหาทีเ่ปรยีบไมไ่ดเ้วลา
เดนิทางลงจากเขาอาลซีาน 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 
 หลังอาหาร นําทา่น ชมิชาอูห่ลง ไตห้วนัแท ้ๆ ทีป่ลกูมากทางแถบอารซีานดว้ย

สภาพอากาศบนทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ทําใหช้าทีน่ีม่รีสชาตดิกีลม
กลอ่มและพันธุช์าอหูลงทีน่ีย่ังเป็นพันธุช์าทีนํ่ามาปลกูในประเทศไทยแถบเชยีงราย
อสิระชมิชาชนดิตา่งๆหรอืเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงไถจง เมอืงซึง่มคีวามสําคัญเป็นอนัดับ 3 ของเกาะไตห้วัน เมอืงนี้
จะเป็นศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนอืของเกาะและทางใตจ้งึทําใหเ้มอืง
นีม้คีวามคกึคกัอยูต่ลอดเวลา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..สกุ ีช้าบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วนั 
หลังอาหาร นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ 
เมอืงไถจง ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สิง่ของทีถ่กูใจ ทา่นทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA 
TIGER พลาดไมไ่ดท้ ีน่ ีร่าคาถกูกวา่เมอืงไทยอยา่งแนน่อน 

  จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรม : MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่  วนัจนัทร ์ที ่15 เมษายน  2562         
                         ไทเป - รา้นขนมพายสบัปะรด – น า้ตกซอืเฟ่ิน **รวมปลอ่ยโคม 2 คน /1 โคม** -  
                         หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน - แชน่ า้แรใ่นหอ้งพกัสว่นตวั 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ตอ่ดว้ย เดนิทางสู ่ไทเป ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน  

รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่มขีนมอืน่ๆ อกีมากกวา่100 ชนดิ  
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..เสีย่วหลงเปา 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกซอืเฟ่ิน น้ําตกขนาดใหญด่ว้ยความสงู 20 
เมตร ไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอยา่งมากมคีวามสวยงาม
จนไดร้ับการขนานนามวา่ “ไนแองการา่แหง่ไตห้วนั” ใครอยากปลอ่ยโคม
ลอยหรอืเขยีนคําอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผก่็มใีหบ้รกิาร เป็นอกีหนึง่สถานทีี่
ผูค้นนยิมปลอ่ยโคมลอยกระดาษกนั ใหท้กุทา่นไดป้ลอ่ยโคมฟร!ี!(รวม
คา่โคมแลว้ 2 ทา่น/1 โคม)  
ลักษณะเดน่ของซอืเฟ่ินคอืมเีสน้ทางรถไฟทีต่ัง้คูข่นานไปกบัถนนโบราณซอื
เฟ่ิน ใหค้วามรูส้กึคลา้ยกบัตลอดรม่หบุของบา้นเรา ทัง้ยังมคีวามสําคัญ
ทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมในอดตีของไตห้วนัเป็นอยา่งมาก 
ภายในตัวเมอืงเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นขายของทีร่ะลกึ
และอืน่ๆ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณ
จิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทอง 
ทีท่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยโบราณปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ 
เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุในไตห้วันแลว้ 
นักทอ่งเทีย่วจะเพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของ
ชาวไตห้วันในอดตีและยังสามารถชืน่ชมววิทวิทัศน ์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้
เป็นของขวัญของฝาก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง  
  น าทา่นเขา้โรงแรม : THE LOFT SEASIDE SUITES หรอืเทยีบเทา่ 

พเิศษ...ใหท้า่นไดแ้ชน่ า้แร ่ในหอ้งพกัสว่นตวั   
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วนัทีห่า้  วนัองัคาร ที ่16 เมษายน  2562           
         อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิว่ –รา้นสรอ้ย - พพิธิภณัฑก์ูก้ง  - วดัหลงซาน – ซเีหมนิตงิ - โรงแรม  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  หลังอาหาร  นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเยห๋ล ิว่ ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่ง
ตา่งๆเชน่ รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลือ่นตัวของ
เปลอืกโลก และการกดักรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระ
เศยีรราชนิ ีรองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงท่ัวในเกาะไตห้วันและท่ัวโลก
อสิระเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศยั จากนัน้ นําทา่นไปชม 
GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มพีลังพเิศษชว่ยในการ
ปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ บวกในรา่งกายให ้
สมดลุ ชว่ยใหร้า่งกายเป็นปรกต ิระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสด
ชืน่ ลดอาการปวดเมือ่ย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหาร เมนูพเิศษ..พระกระโดดก าแพง 
  หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ูก้ง มคีนกลา่ววา่เปลอืกของกูก้งอยูปั่กกิง่แตห่ัวใจอยูไ่ตห้วัน

เพราะพพิธิภณัฑแ์หง่นีไ้ดร้วบรวมของล้ําคา่ในพระราชวังกูก้งของปักกิง่ไวทั้ง้หมดซึง่ประเมนิคา่มไิดแ้ละเป็น
พพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงของล้ําคา่เป็นอนัดับ 3 ของโลกอกีดว้ยพพิธิภัณฑส์ถานแหง่นีม้ ี
ประวัตยิาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล้ําคา่หายาก เชน่ หยกผักกาดขาว หยกหมสูามชัน้ งาชา้งแกะสลัก 
ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําทา่นชม วดัหลงซาน วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไตห้วัน ซึง่ขึน้ชือ่วา่สวยงามทีส่ดุในไตห้วันดว้ยเชน่กนั 
ภายในมวีหิารสามหลัง คอืวหิารดา้นหนา้ วหิารกลางซึง่เป็นวหิารหลักและวหิารทีอ่ยูท่างดา้นหลัง ภายในวัด
มรีายละเอยีดของงานฝีมอืทีง่ดงาม เชน่บรเิวณเสาหนิของวหิารทีแ่กะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดสูวยงาม
เสมอืนจรงิ สว่นดา้นบนหลังคาก็มลีวดลายปนูปัน้ยบิยอ่ยทีแ่สดงถงึฝีมอืของชา่ง โดยในแตล่ะวันจะมผีูค้น
มากมายทัง้นักทอ่งเทีย่วและชาวไตห้วันเองมาไหวพ้ระทีน่ีอ่ยูเ่สมอๆ 

ตอ่ดว้ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์น
กรงุเทพฯ เป็นแหลง่ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหลา่วัยรุน่ไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กฟิตช์อ็ป สไตลว์ัยรุน่
รองเทา้กฬีายีห่อ้ดังเชน่ ONISUKA TIGER, NIKE ซึง่ราคาถกูกวา่ประเทศไทยแน่นอน 
หมายเหต.ุอสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงมอีาหารหลากหลายใหท้า่นได้
เลอืกชมิ 
จากน ัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : HAPPINESS INN HOTEL (Xinzhanug) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก  วนัพธุ ที ่17 เมษายน 2562        
             อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ตกึไทเป 101(ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ) -สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิออ่นทัง้หลังมลีักษณะการ
กอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทีปั่กกิง่ งดงาม มอีาณาเขตทีก่วา้งขวาง ทําใหอ้นุสรณ์แหง่นี ้เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญเ่ป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครอกีดว้ย 
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จากนัน้ นําทา่น แวะถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้ามคีวามสงูถงึ 508 
เมตรสรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทอืนของ
แผน่ดนิไหวและการป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุใน
โลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียูท่ี ่1,010 เมตร  **ไมร่วมบตัรขึน้ตกึชมววิช ัน้ 
89** 

  จากนัน้นําทา่นสู ่สนามบนิเถาหยวน ตรวจสอบเอกสารและสมัภาระกอ่นการ
เดนิทาง 

14.05 น. เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิ
ที ่TG 633 

16.50 น. ถงึทา่อากาศยาน สวุรรณภมูกิรงุเทพ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
เด็กอาย ุ2-11  
(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
เด็กอาย ุ2-11  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

12-17 เมษายน 2562 33,900 33,900 32,900 
 
6,500 
 

 
ราคานี ้รวมภาษนี า้มนัและประกนัวนิาศภยัของสายการบนิแลว้ หากมกีารประกาศเพิม่ข ึน้หลงัจาก 
วนัที ่ 10 มกราคม  2562  ทางบรษิทัฯ  จะเรยีกเก็บตามจรงิ** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป - กลับ กรงุเทพ – ไทเป 
 คา่ทีพั่กโรงแรมตามทีร่ะบ ุคนื ( พักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น ) 
 คา่บตัรผา่นประตตูามสถานทีท่อ่งเทีย่วทีถ่กูระบไุวท้กุแหง่ 

 คา่ภาษีสนามบนิของทัง้สองประเทศ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท * ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดั 
 ทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ *(สําหรับผูส้งูอาย ุ70 ปี ขึน้ไป วงเงนิประกนั ทา่นละ 500,000 บาท  

คา่รักษาอยู ่ในขอ้จํากดัการตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ) 
**กรณีตอ้งการประกนัทีม่คีวามคุม้ครองเพิม่เตมิ สามารถสอบถามซือ้เพิม่เตมิไดค้ะ่** 

 น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน า้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 30  กก. รวม 2 ชิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ทําพาสปอรต์   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว คา่มนิบิาร ์ คา่ซกัรดี ตา่งๆ 
 คา่ภาษี 7 %  คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + พนกังานขบัรถรวม 6 วนั 1,200 NTD ตอ่ทา่น 
 สว่นหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพึง่พอใจในการบรกิารของทา่น 

หมายเหต ุ    
บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีที ่มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  / อาจจะใชท้ไูกดห์รอืไมม่หีัวหนา้ทัวรข์อสงวนการเปลีย่นแปลงราคา
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไม ่เทีย่วตามรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้
เพราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 
การยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจํา 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30  วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25  วันขึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

การช าระเงนิ  บรษิทัฯ ขอรบัมดัจ าในวนัจองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอื ท ัง้หมดขอรบักอ่นเดนิทาง 20  วนั 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่
ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้
แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์
การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

เอกสารทีใ่ช ้ ส าหรบัทอ่งเทีย่ว 
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง สง่พรอ้มใบจองทวัร ์

หนงัสอืเดนิทาง (ตอ้งมอีายใุชไ้ดไ้มต่ า่กวา่ 6 เดอืน) สง่เลม่จรงิกอ่นเดนิทาง 10 วนั 
หมายเหต.ุ.โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

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

 

 


