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ก ำหนดกำรเดนิทำง   เดอืน สงิหำคม – พฤศจกิำยน 2562 

 (ดพูเีรยีดจำกตำรำงดำ้นลำ่งคะ่) 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภูม ิ

23.00 น. สมำชกิทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคำทเ์ตอร ์R ประต ู 8  สำยกำรบนิ EVA 

AIR  เจำ้หนำ้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบัทุกทำ่น 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ไตห้วนั  – เถำหยวน - หนำนโถว – วดัจงไถฉำนซือ่ - วดัเหวนิอู ่– 

ลอ่งเรอืทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ – วดัเสวยีนกวง - ไทจง – ตลำดฝงเจีย่ไนท ์

 

 

 

 

 

 

 

02.15 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุไทเป...โดยสำยกำรบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่BR206 

06.50 น. ถงึทำ่อำกำศยำนเจยีงไคเช็ค เมอืงเถำหยวน  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ แซนวชิ+ชำนมไขม่กุ (บนรถ) 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหนา้สู่ วดัจงไถ่ฉำนซือ่ซึง่วัดแห่งนี้ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนา

สถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาตกิัลและวัดมหายานทีธ่เิบต  จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่

ศกัด ิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิอูห่รอืวดับุ๋นบู๊ ซึง่หมายถงึศาสดาขงจื่อเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่ง

ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัวทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มีมูลค่าถงึตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน และน าท่าน

นมัสการ  ศำลเจำ้ขงจือ้  และ ศำลเจำ้กวนอ ู  ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ ปลำประธำนำธบิด ี

หลังอาหารน าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสำบสุรยินัจนัทรำซึง่ไดร้ับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วัน ตัง้อยู่ในเขตของ ซนัมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึง่ทางการ

ทอ่งเทีย่วไตห้วันไดก้่อตัง้ข ึน้เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อวันที่ 21 

กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดบั 600-2,000 เมตร 

มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ีภูเขาสลบัซับซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่น ท าใหต้ัว

ทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่า  “สุรยินัจนัทรำ” พรอ้ม

ทัง้น าท่านนมัสการอัฐขิอง  พระถงัซมัจ ัง๋ ทีไ่ดอ้ัญเชญิ อัฐธิาตุกลับมาที ่วดัเสวยีนกวง  เมื่อปี ค.ศ.1965 น า

ท่านเดนิทางสู่ รำ้นชำ ใหท้่านไดช้มิชาขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนั้นออกเดนิทางสู่  เมอืงไทจง เมืองซึง่มี

ความส าคญัเป็นอันดบั  3 ของเกาะไตห้วัน เมอืงนี้จะเป็นศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และ

ทางใตข้องเกาะจงึท าใหเ้มอืงนี้มคีวามคกึคกัอยู่ตลอดเวลา 
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ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ สกุีส้ตูรไตห้วนั  

น าทา่นสู ่ตลำดฝงเจีย่ไนทม์ำเก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีง

ของเมอืงไทจง  ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้ส ิง่ของที่

ถกูใจ ทำ่นทีช่ ืน่ชอบรองเทำ้ ONITSUKA TIGER พลำดไมไ่ด้

ทีน่ ีร่ำคำถกูกวำ่เมอืงไทยแนน่อน   

พกัที ่: REGAL HOTEL TAICHUNG หรอืเทยีบเทำ่ 

 *** กรณุำเตรยีมกระเป๋ำใบเล็กเพือ่คำ้งคนืทีฮ่วัเหลยีน 1 คนื *** 

 

วนัทีส่ำม ไทจง – ไทเป  – ชอ้ปป้ิงเคก้พำยสปัปะรด -  อทุยำนเหยห่ลิว่ -  หมูบ่ำ้นโบรำณ

จิว่เฟ่ิน – น ัง่รถไฟดว่น TRA สูเ่มอืงฮวัเหลยีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป น ำทำ่นชอ้ปป้ิงขนมเคก้พำยสปัปะรด เป็นของฝำกช ัน้น ำของไตห้วนั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเหยหลิว่ซึง่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 

ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่งๆเชน่ รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลือ่นตัวของ

เปลือกโลก และการกัดกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึง่มี

ชือ่เสยีงทัว่ในเกาะไตห้วันและทัว่โลก อสิระเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร เมนอูำหำรทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน ซ ึง่เป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ีชือ่เสยีงตัง้แต่สมัย กษัตรยิ์ก

วงสวี แห่งราชวงศช์งิ มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุทองทีน่ี่  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าให ้

จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มกีรใช ้

จิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ  “อู๋เหยยีน เตอะซนัชวิ” ภูเขาทีส่วยงามในฉาก

ภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้    

(  ในกรณีทีเ่ดนิทำงไปหมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ินในวนัเสำร ์และ วนัอำทติยเ์มือ่ไปถงึจดุทีก่ ำหนดจะตอ้ง

เปลีย่นเป็นรถShuttle Bus เพือ่เดนิทำงขึน้ลงจ ิว่เฟ่ินคะ ) สมควรแกเ่วลำเดนิทำงกลบัสูเ่ขตไทเป  
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เย็น   บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ พระกระโดดก ำแพง 

เดนิทางสูเ่มอืงฮวัเหลยีน (โดยรถไฟดว่น) TRA ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.5 ชัว่โมง เดนิทางถงึเมอืงฮัว

เหลยีนน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักเมอืงฮัวเหลยีน ** พรอ้มกระเป๋ำใบเล็กทีเ่ตรยีมไวเ้พือ่คำ้งคนืทีฮ่วัเหลยีน 1 คนื ** 

พกัที ่:  HUALIEN CHARMING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ อทุยำนธรรมชำตทิำโรโกะ – น ัง่รถไฟดว่น TRA สูเ่มอืงไทเป – วดัหลงซำน –  

                  ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ – อำบน ำ้แรห่อ้งสว่นตวั 

 

 

เชา้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ อุทยำนธรรมชำตทิำโรโกะนอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขา

สลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยังมวีัฒนธรรมประเพณีทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นส ิง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วเชน่กัน 

เสน้ทางจากเทยีนเสยีงจนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตร ์เลาะเลยีบรมิหนา้ผาของหุบเขาหนิอ่อน

ไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมววิทีน่่าประทบัใจในอุทยานฯ และแวะชมน ำ้ตกฉำงชุน อนุสรณ์สถาน

ฉางชุน จุดชมววิอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน 

ดา้นขา้งมีน ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารลี่อู สามารถส ารวจความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ  

สะพานหนิอ่อน อุทยานแห่งชาตเิทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ทีอ่ยู่ของชาวเขาเผ่าไทอ่ย่า คลา้ยเป็น

หมู่บา้นกลางหุบเขา เป็นจุดชมววิอกีจุดหนึง่ทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

บ่าย จากนัน้เดนิทำงกลบัสูเ่มอืงไทเป (โดยรถไฟดว่น ) ชมทศันียภาพแสนสวยงามสองขา้งทางถงึไทเป   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซนัซือ่ หรือวัดเขามังกร ขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภัย มีความสขุในชวีติ

ครอบครัว ปลอดโรคภัย เป็นวัดทีเ่ก่าแก่และมีชือ่เสยีง มีอายุกว่า 300 ปี  ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 วัด

หลงซันซื่อถูกทิง้ระเบดิจนพระอุโบสถไดร้ับความเสียหายยับเยนิ  แต่ปรากฏว่า พระโพธิสัตว์กวนอมิ ที่

ประดษิฐานภายในวัดนั้นกลับไม่ไดร้ับความเสยีหายเลย ท าใหผู้ค้นเลี่ยมใส ศรัทธา พากันมากราบไหว ้

นอกจากนี้ยังมีเทพเจา้ทีม่าจากทัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทบัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, 

เทพเจา้กวนอู เรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นเทพ

ผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังในดา้นของความรัก 
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ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ แหลง่รวมเทรนวัยรุ่นใหม่ๆอสิระอำหำรเย็นตำม

อธัยำศยัในซเีหมนิตงิเพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง 

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศยั 

พกัที ่: NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว  

พเิศษ !! น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้ำ่นผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้กบักำรแชน่ ำ้แรธ่รรมชำต ิ

กบับรรยำกำศสว่นตวัภำยในหอ้งพกั (มอีำ่งน ำ้แรใ่นหอ้งพกัทุกหอ้ง) 

 

วนัทีห่ำ้ ศนูยส์รอ้ยสขุภำพ GERMANIUM - อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเชค – ตกึไทเป 

101 (ไมร่วมคำ่ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 89) –– MITSUI OUTLET - สนำมบนิเถำ

หยวน -   กรุงเทพฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นเดนิทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภำพ GERMANIUM  แหล่งผลติ สนิคา้ที่ท าจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มี

คณุสมบัตใินการแผ่ไอออนลบ สง่ผลดตีอ่ผูส้วมใส ่อาทเิชน่ ท าใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนดขี ึน้ เพิม่พละก าลงั ผ่อน

คลายความตงึเครยีด เป็นตน้ โดยเป็นสนิคา้ยอดนยิมทีแ่พร่หลายในหลายๆประเทศทัว่เอเชยี 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็คตัวอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลัง มีลักษณะการก่อสรา้ง

คลา้ยวหิารเทยีนถนัทีปั่กก ิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่วา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่

มชีือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตร ีและ โรงละครแห่งชาต ิ   

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ เสีย่ว หลง เปำ ไตห้วนั  

บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101ตกึระฟ้า แห่งนี้เคยมคีวามสงูเป็นอันดบั 1 ของโลก มคีวามสงูถงึ 508 

เมตร สรา้งข ึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยี่ยมสามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทือ่นของแผ่นดนิไหว และการป้องกัน

วนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ี่เคยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทอียู่ที ่1,010 เมตร อสิระท่านช ้

อปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่นัสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้น า 

จาก นั้นน าท่าน เดินทางไปชอ้ป ป้ิ งที่   MITSUI OUTLET  เ ป็น 

OUTLET จากญีปุ่่ น ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน ภายในมีหา้งรา้นและอาหาร

กว่า 200 แบรนดช์ัน้น า สว่นใหญ่ราคาคอ่นขา้งถกูกว่าเมอืงไทย 

 อสิระอำหำรเย็นในเอำ้ทเ์ลทช้อปป้ิงมอลลเ์พือ่ควำมสะดวกใน

กำรชอ้ปป้ิง 
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ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.45 น. เหริฟ้ำเดนิทำงสูก่รงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่ BR205 

23.30 น. ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู.ิ..โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

 

**หมำยเหต*ุ* รำยกำรทวัรน์ีม้แีวะรำ้นขำยของฝำกทีข่ ึน้ชือ่3รำ้น คอื 

 รำ้นชำ รำ้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 

 

อตัรำคำ่บรกิำร ปี 2562 

 

หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำนีบ้รษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิหำกมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ  

*** 20 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิำรคะ่*** 

 

 

 

 

 

ชว่งการเดนิทาง ผูใ้หญพั่ก 

หอ้งละ  

2 ทา่น 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 

12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 

เด็กอายุต า่กว่า 

12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ ่

 2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายุต า่กว่า  

12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ่  

2 ทา่น 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พักทา่น

เดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

 

10-14 ส.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000 

26-30 ส.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000 

14-18 ก.ย.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000 

24-28 ก.ย.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000 

07-11 ต.ค.62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000 

27-31 ต.ค.62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000 

10-14 พ.ย.62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000 

25-29 พ.ย.62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000 
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อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับชัน้ประหยัด พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  *ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ ีการตก

ลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 

 

เดนิทำงทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีำ่ส ำหรบัคนไทยถอืพำสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สำมำรถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 

พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หำกไมแ่นก่รณุำสอบถำมตวัแทนจ ำหนำ่ยไดเ้ลยคะ่ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ ทำ่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคำ้) (=750 TWD/ลูกคำ้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 

 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
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หมำยเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ

การ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก

อบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิาร

ทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน

สทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

    


