
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมือง        �(-/-/-) 
 
��.�� น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมือง อาคาร � ผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น � ประตู � 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
 

วนัที#สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน– หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา– นั #งกระเชา้ลอยฟ้า - วดัเห
วนิหวู่ - ชิมชาอูห่ลง- ไตห้วนัฟ่งเจี1ยไนทม์าเกต็�(เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 
��.�� น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เที�ยวบนิที� SL 398 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื#อง) 
�4.��น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย � ช ั �วโมง) 
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ อิ#มอร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื#องดื#มขึ8นชื#อของไตห้วนั 

นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงหนานโถว(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-� ช ั �วโมง) 
เที#ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื8นเมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 
จากนั8น นาํท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งนํ�าจืดใหญ่ที�สุดบนเกาะ

ไตห้วนั ที�มาของชื�อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ ทิศ
ตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสรา้งเขื�อนกกัเก็บนํ�าทาํใหม้ขีนาด
กวา้งขวาง และมคีวามสูงเหนือระดบันํ�าทะเล �:; เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเยน็สบายตลอดทั�งปีและ
นํ�าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนื�องมาจากไดร้บัการดูแลเรื�องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 

 
 
 
 
 
 

สุดพิเศษ!! นําท่านนั #งกระเชา้ลอยฟ้าจากหน้าศูนยก์จิกรรม
เยาวชนยื#อแยว่ถาน ของสมาคมกูช้าติถึงอาคารกวนซนั 
หมู่บา้นวฒันธรรมเกา้เผ่า ที#มีความยาวทั8งหมด 1.877 กโิลเมตร มีสถานีเพยีง 2 แห่งเท่านั8น ระหว่างที#โดยสารกระเชา้



 

 

 

 

 

ลอยฟ้า สามารถชมทวิทศัน์ที#งดงามขึ8นชื#อของทะเลสาบสุรยินัจนัทราและแอง่ผูหลี# ชมความงามทั #วทะเลสาบสุริยนัจนั
ทราภายใน 7 นาท ี

นาํท่าน สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่หรือ วดักวนอู วดัแห่งนี�
เป็นวดัใหม่ที�ทางการญี�ปุ่ นสรา้งขึ�นหลงัจากทาํการสรา้งเขื�อนทาํ
ใหว้ดัเก่า 5 วดั จมอยู่ไตเ้ขื�อน การออกแบบของวดัเหวินหวู่
โครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวหิาร
ประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซื� อสตัย์ และ
คุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวินหวู่นี8  ชาว
ไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิ#งลมเพื#อเป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้
กวนอ ู

จากนั8น นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพื�อใหท่้านไดช้งชาอย่างถกูวธิีและไดร้บัประโยชนจ์ากการดื�ม
ชา ท ั�งชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื�อชาอู่หลงที�ขึ�นชื�อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื�มทาน
เองนําท่านเดินช็อปปิ� งตลาดกลางคืนที#ใหญ่ที#สุดในไตห้วนัฟ่ง
เจี1ยไนทม์าเก็ตถนนคนเดินของเมอืงไถจง สถานที�แห่งนี�ติดกบั
หมายลยัฟ่งเจี Cยทาํใหม้ีนกัศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจาํนวน
มาก มีสิ�นคา้หลากหลายมากมากใหท่้านไดเ้ลือกสรรจาํหน่าย
รองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ท ั�งมื�อหลกัและ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานมไข่มุก มนัทอด 
อาหารปิ� งย่าง ฯลฯ 

คํ #า �อสิระอาหารคํ #า ณ ฟ่งเจี1ยไนทม์าเกต็ 
ที#พกั King bridge hotelหรอืเทยีบเท่า (เมืองไถจง) 
 

วนัที#สาม ไทเป ●รา้นขนมพายสบัปะรด ● อทุยานเยห๋ลิ#ว ●ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง●อนุสรณ์สถาน เจยีง

ไคเช็ค●ถา่ยรูปกบัตกึไทเป H�H●ชอปปิ8 งซีเหมินตงิ�(เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 
 
เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที#พกั 

นาํท่านแวะชมรา้นขนมพายสบัปะรดรา้นนี� เป็นรา้นซึ�งไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไตห้วนั และ 
ราคาย่อมเยาปลอดภาษสีนิคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น 
ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

จากนั8น นาํท่านชม อทุยานแห่งชาติเยห๋ลิ#วYEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยื�น
ลงไปในทะเล เกดิขึ�นจากการเคลื�อนที�ของแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ�งเกดิจากการกดัเซาะ
ของนํ�าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที� หนิรูปเศียรพระราชินีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญิง หนิรูปมงักร และฟอสซลิของ
สตัวท์ะเลดกึดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกนํ�าทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที#ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ดสไตลจ์นี 
จากนั8น นาํท่านแวะชมของที�ระลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ยGermanium (GE)ซึ�งทาํเป็นเครื�องประดบัท ั�งสรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ�งมี

การฝงัแร่Germanium ลงไปมคุีณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคสป์รบัความสมดุลในระบบ
ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟื� นตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้ ั�นลง
และภายในศูนยแ์ห่งนี�ยงัมผีลติภณัฑเ์ครื�องประดบัจากปะการงัสแีดงอญัมณีล ํ�าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ท ั�งจี�ประดบั 
แหวน ต่างๆ ท ั�งยงัมีปะการงัแดงเป็นตน้ ซึ�งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ�งเป็นสิ�งแสดงถึงบารมีในการปกครอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนั8น นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณร์าํลกึถงึท่านอดตีประธานาธบิดี
ไตห้วนั รวบรวม ประวตัิ  ของใชส้าํคญั รถ และ จาํลองหอ้งทาํงานของท่าน เจยีง ไค เชค็ ซึ�งภายในยงัมพีระบรมฉายา
ลกัษณข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที� O ของไทย คร ั�งเสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเมื�อวนัที�  
: มถินุายน พ.ศ. 5,:;R และไฮไลทอ์ีกอย่าง ณ อนุสรณส์ถานแห่งนี� คือ การชม การเปลี�ยนเวรยามของทหารรกัษาการ
รูปปั�นสาํรดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึ�งจะเปลี�ยนเวรทกุๆช ั �วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั8น นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ตึกไทเป H�Hไม่รวมค่าขึ8นตึกตึกระฟ้าสูงที�สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที�สูงที�สุดในโลก

ในปี พ.ศ. 5,547 – พ.ศ. 5,::� ตึก ไทเป �;� ไดร้บัรางวลั “ผูน้าํการออกแบบพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม” ตกึ ไทเป �;� 
มจีาํนวนช ั�นท ั�งหมด �;� ช ั�น และ ช ั�นใตด้ินอีก : ช ั�น ช ั�น �-: จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารช ั�นนาํเช่น DIN 
TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
คํ #า นาํท่านเดินทางสู่ ซีเหมินตงิ(อสิระอาหารคํ #าตามอธัยาศยั)หรือที�คนไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านช็

อปปิ� งของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปปิ� งของนกัท่องเที�ยวดว้ยเช่นกนั ในย่านนี� เป็นถนนคนเดิน
โดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขยีว นํ�าเงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและทาํสไีวอ้ย่างเป็น
ระเบียบ รา้นคา้แนะนําสาํหรบันักท่องเที�ยวชาวไทย ซึ�งราคาถูกกว่าไทยประมาณ �; % ไดแ้ก่ ONITSUKA 
TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ�งรวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถกูมากๆ  

คํ #า �อสิระอาหารคํ #า ณ ซีเหมินตงิ 
ที#พกั Ehome Hotel หรอืเทยีบเท่า ระดบั � ดาว (เมืองเถาหยวน) 
  
วนัที#สี# ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ�(เชา้/-/-) 
 
�L.�� น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที#พกั 
�M.�� น.  นาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน เพื�อเตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
H�.NN น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที�ยวบนิที� SL 399 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื#อง) 
HO.�� น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื#อนไขรายการท่องเที#ยว 

ตารางและวนัเดินทาง มหศัจรรยไ์ตห้วนั SUNMOON LAKE ไทเป  
อทุยานเยห๋ลิ#ว  4 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

เริ#มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดี#ยว 

01 พ.ย. LH �O พ.ย. LH 25 13,900 13,900 13,500 3,000 

�4 พ.ย. LH HH พ.ย. LH 25 13,900 13,900 13,500 3,000 

HN พ.ย. LH H4 พ.ย. LH 25 13,900 13,900 13,500 3,000 

�L ธ.ค. LH �_ ธ.ค. LH 25 15,900 15,900 15,500 3,000 

H� ธ.ค. LH HL ธ.ค. LH 25 13,900 13,900 13,500 3,000 



 

 

 

 

 

�M ธ.ค. LH �� ธ.ค. LH 25 17,900 17,900 17,500 3,000 

H� ม.ค. L� H� ม.ค. L� 25 13,900 13,900 13,500 3,000 

HM ม.ค. L� �� ม.ค. L� 25 13,900 13,900 13,500 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

� ตั 1วเครื#องบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี#ยนแปลงตั 1วไม่สามารถระบุที#นั #งได ้โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้าํหนด 
� ที#พกัโรงแรมตามรายการ � คืน (หอ้งพกัแบบ � ท่าน และ � ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือตอ้งการพกัเดี#ยวท่านสามารถชําระ

ค่าบรกิารเพิ#มเตมิไดโ้ดยทาํการจองและชําระเงนิกอ่นการเดินทางเท่านั8น 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื8อหรอืเปลี#ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที#ตามรายการระบ ุ
� ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที#ท่องเที#ยวตามรายการระบ ุ
� ค่าไกดท์อ้งถิ#นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที#ยวตามรายการ 
� ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิH,���,��� บาท (เป็นไปเงื#อนไขตามกรมธรรม)์  
� ภาษีนํ8 ามนัและภาษีต ั 1วทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ#มหากสายการบนิปรบัขึ8นกอ่นวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ8 าหนักกระเป๋าไม่เกนิ ��กก./ท่าน ไม่เกนิ � ใบ และ ถอืขึ8นเครื#องไดท่้านละ M กก./Hใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ที#จา่ย �%และภาษีมลูค่าเพิ#ม M% 

× ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย 

× ค่าวซ่ีาเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัสาํหรบัชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั) 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื#องดื#มที#ส ั #งเพิ#มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที#ไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ
ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที#ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที#กรมแรงงานทั8งที#เมืองไทยและต่างประเทศซึ#งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบรษิทัฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ#น,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,200 บาท/ลูกทวัร ์H ท่าน/ทรปิ(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ8 าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ#นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
**ขณะนี8 นักท่องเที#ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซ่ีาหากมีการเปลี#ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื#นวซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัร ์

จะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ#มอกีท่านละ H,M�� บาท หรอืมากกว่าตามที#สถานฑตูิกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงื#อนไขตา่งๆ กอ่นทาํการจองและชําระเงนิคะ 
 

เงื#อนไขการสาํรองที#นั #งและการยกเลกิทวัร ์



 

 

 

 

 

H.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ N,��� บาทสว่นที#เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่าHN วนั 
มิฉะนั8นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง �H วนั) 
�.กรณียกเลกิ 
�.H ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง �� วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั8งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิhการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื#อนไขใดๆทั8งสิ8น 
�.� ยกเลกิการเดินทาง HN-�� วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์N�%และรบิเงนิมดัจาํท ั8งหมด 
�.� ยกเลกิภายใน HO วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิhการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั8งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั8งสิ8น 
�. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ#งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื#อนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะต่อไปแต่ทั8งนี8 ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที#ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื#อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่น
ล่วงหนา้เพยีง M วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิhในการคนืเงนิทกุกรณี 

O.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิhในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั8งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที#บรษิทัฯ
กาํหนดไว(้HN ท่านขึ8นไป)เนื#องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื#นที#เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ
ค่าเสยีหายต่างๆที#เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
N.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน H� ท่านขึ8นไปจงึออกเดินทางในกรณีที#มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ H� ท่านขอสงวนสทิธิhเลื#อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการ
เดินทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ H� วนักอ่นการเดินทาง 
L.กรณีที#ท่านตอ้งออกตั 1วภายในประเทศเช่น (ต ั 1วเครื#องบนิ,ต ั 1วรถทวัร,์ต ั 1วรถไฟ) กรุณาสอบถามที#เจา้หนา้ที#ทกุคร ั8งกอ่นทาํการออกตั 1ว 
เนื#องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี#ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆใน
กรณีถา้ท่านออกตั 1วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี#ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื#อนไขดงักล่าว 
M.ลูกคา้ที#ไม่ประสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ที#ระบตุามรายการทวัรเ์พิ#มท่านละ H,��� บาท/รา้น 
4.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ8 าเงนิ)เดินทางเพื#อการท่องเที#ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิhไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั8งสิ8น 

 
รายละเอยีดเพิ#มเติม 

� บรษิทัฯมีสทิธิhในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที#เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
� เที#ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที#ยว สามารถเปลี#ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

� หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า L เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื#อท่องเที#ยวเท่านั8น 
(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า L เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,
การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที#ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที#กรมแรงงานทั8งจากไทย
และต่างประเทศซึ#งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ#งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื#อนไขนี8
ในกรณีที#เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ#งอาจจะปรบัเปลี#ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ#งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน
รายการท่องเที#ยว(ซึ#งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื#อนไขนี8 ในกรณีที#เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ#งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 



 

 

 

 

 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที#ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื8อ,
เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น
การชําระเหมาขาด 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากเกดิสิ#งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที#เกดิจากความประมาทของ
นักท่องเที#ยวเองหรอืในกรณีที#กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

� กรณีที#การตรวจคนเขา้เมืองทั8งที#กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที#ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิhที#จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั8งสิ8น 

� ตั 1วเครื#องบนิเป็นตั 1วราคาพเิศษ กรณีที#ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื#อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี#ยนชื#อ
ได ้

� เมื#อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั8งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า
ท่านไดย้อมรบัในเงื#อนไขขอ้ตกลงต่างๆที#ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี8 แลว้ท ั8งหมด 

� กรุป๊ที#เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที#ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ
เที#ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั8งหมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื#อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื#อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


