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อาบน า้แร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  
 / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 

ตกึไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 / แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินตงิ / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง   มิถุนายน-ตุลาคม 2560                        น า้หนักกระเป๋า 20 KGS. 
วันที่ 1   กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง – เช้คอนิและโหลดกระเป๋า 
22.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3  เค้าเตอร์หมายเลข 6 สายการ

บิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
02:25 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน โดยเทีย่วบินที่ XW182 
 
วันที่ 2  (07:05) สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – ผูหลี่ – วดัจงไถฉันซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (วัดพระถงัซ าจั๋ง) – ศาล
  เจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง – อาบน า้แร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้+หมวกว่ายน า้ หรืออาบภายในห้อง) 
07.05 น. เดินทางถงึสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมือง

ใหญ่อนัดบั 3 ของไต้หวนั และยงัเป็นเมืองทา่ที่ส าคญัของไต้หวนัอกีเมืองหนึง่ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (สเต้กหนิลาวา)  หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น า

ทา่นเดินทางสูเ่มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงที่ได้ขึน้ช่ือวา่มีอากาศดีที่สดุ
ของไต้หวนั เนื่องจากเมืองนีอ้ยูใ่นหบุเขาและถกูล้อมรอบด้วยภเูขาสงูทัง้เมือง จึงท าให้เป็นเมืองทีม่ี
อากาศบริสทุธ์ิท่ีสดุของไต้หวนั จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม วดัจงไถฉันซื่อ เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดั
ประจ าภาคกลางของไต้หวนั เป็นวดัที่ผสมผสานระหวา่งหลายๆนกิายเข้าด้วยกนั ทา่นสามารถ
นมสัการสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิและพระโพธิสตัว์หลายๆพระองค์ได้ท่ีน่ี และยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ช่ือวา่
เป็นวดัที่ทนัสมยัมากที่สดุแหง่หนึง่ในไต้หวนั จากนัน้น าทกุทา่น ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่
ที่เป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวนั รอบๆทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีจดุส าคญัทีท่อ่งเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้ีความยาวถึง 33 

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัทีเ่ดินทาง 
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กิโลเมตร น าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ลก็ที่สดุในโลก พาทา่นกราบไหว้ขอพร พระ
ถงัซ าจั๋ง เพื่อเป็นสริิมงคลแก่ชีวติและคนในครอบครัว และที่วดัพระถงัซ าจัง๋แหง่นีย้งัเป็นจดุชมววิ
ทะเลสาบสริุยนัจนัทราที่สวยงามอีกจดุนงึ จากนัน้น าทา่นกราบไหว้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ี ศาลเจ้ากวนอู 
เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแหง่ป ญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแหง่ความซื่อสตัย์ รวมถึงสงิโต
หินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนั
งดงามของทะเลสาบสริุยนัจนัทรา จากนัน้น าทกุทา่นไป ชิมชาอหูลง ซึง่ชาอหูลงมต้ีนก าเนิดที่
ไต้หวนัโดยเฉพาะที่จงัหวดั หนันโถว แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูชาอหูลงที่ดีที่สดุ ทา่นจะได้ชิมชาอหูลง
เกรดเอทีต้่องปลกูบนภเูขาสงูของจงัหวดัหนนัโถวที่ความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 2,000 เมตรขึน้ไป  

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (ภัตตาคารพ้ืนเมือง+หมูสามช้ันหม่ันโถว) หลงั
รับประทานอาหารค า่ เชิญทา่น อาบน า้แร่ ตามอธัยาศยัเพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือย
เมื่อยล้าจากการท างานและการเดินทาง 
พักที่  THE SOLAS (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.hotspring.net.tw 
 

วันที่ 3   ผูหลี่ – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน - ซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวนั 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั เยี่ยมชม อุทยาน

เย๋หลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมยื่นไปใน
ทะเล เมื่อครัง้ที่เกาะไต้หวนัเร่ิมดนัตวัจากใต้ทะเลขึน้สูผิ่วน า้เมื่อครัง้หลายล้านปีที่แล้ว การเซาะ
กร่อนของน า้ทะเล และลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่ง ๆ นา่ตื่นตาทีเดยีว 
โดยเฉพาะหิน รูปเศยีรพระราชินอีลซิเบธ ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก ซึง่นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางไป
แล้วจะต้องไปถ่ายรูปคูก่บัสิง่นี ้ท่ีนี่ยงัมีร้านค้าตา่งๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ทา่นได้

เลอืกซือ้เลอืกชิมได้อยา่งจใุจ จากนัน้น าทกุทา่นทา่นอิสระช้อปปิง้ หมูบ้่านโบราณ จ่ิวเฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมืองทองที่มี
ช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้แหง่ราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองที่นี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุ
ตา่งๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอยา่งนา่ใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลอืทิง้ไว้เพียงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มีการ
ใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อูเ๋หยียน เตอะซนัชิว” ทศันยีภาพภเูขาที่สวยงามใน
ฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมีชีวติชีวาอีกครัง้ 
ปัจจบุนักลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่มีช่ือเสยีงมากแหง่หนึง่ของไทเป ที่คกึคกัไปด้วยร้านค้าตา่งๆมากมายที่เรียงรายไปตาม
ทางในหมูบ้่าน จนท าให้ทา่นเลอืกซือ้เลอืกชมร้านค้าตา่งๆได้อยา่งไมรู้่เบื่อ 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (ไห่ป้าหวัง+ขาปูยักษ์) หลงัรับประทานอาหารค ่า น าทกุทา่น
ไปอิสระช็อปปิง้ตามอธัยาศยัที่ ซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทเป 
ซึง่แบง่เป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพืน้เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้เมืองที่ขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนั
คือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้วไมไ่ด้ลิม้ลองรสชาตขิองเต้าหู้ เหม็น ก็ถือวา่ไปไมถ่ึงไต้หวนั 
และยงัมเีคร่ืองดื่มอีกชนิดที่มต้ีนก าเนดิที่ไต้หวนัคือ ชานมไข่มุก สว่นตลาดคนเดินก็มีสนิค้า
หลากหลายชนิดตัง้แตร่าคาถกูถงึราคาปานกลาง มีทัง้สนิค้าเสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองประดบั โดยที่
รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อตา่งๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 
พักที่  PLATINUM HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  http://platinumhotel.com.tw 
 

วันที่ 4  ไทเป – DUTY FREE - ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจยีงไคเช้ค – วดัหลงซันซื่อ 
– แหล่งช้อปป้ิงซเีหมนิตงิ  

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นไปอิสระช็อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY 
FREE พบกบัสนิค้าประเภทเคร่ืองส าอางและน า้หอมที่มีราคาถกูกวา่เมืองไทย นอกจากนีย้งัสนิค้าของฝากราคาไมแ่พงอีก
มากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้กลบัไปเป็นของที่ระลกึ จากนัน้น าทกุทา่นเยีย่มชม ตกึไทเป 101 และ
พาทา่นขึน้ลฟิท์ที่เร็วที่สดุในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกบัระบบปอ้งกนัแผน่ดินไหวที่เรียกวา่ 
Damper เป็นลกูตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่เส้นผา่ศนูย์กลาง 5.5 เมตร หนกัถึง 660 ตนั แขวนอยูบ่นชัน้ 
89 เพื่อคอยท าหน้าที่ถว่งดลุตกึเมื่อเกิดแผน่ดินไหว บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม
บริเวณที่ตัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหมท่ีเ่ป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี
ห้างสรรพสนิค้าและช้อปปิง้มอลล์อยูถ่ึงสบิแหง่บริเวณนีเ้ป็นแหลง่ช้อปปิง้ทีม่ีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของไต้หวนั  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (บพเฟ่ต์ชาบหูม่าล่า+บุพเฟ่ต์ HAAGEN-DAZS) หลงัรับประทานอาหาร
กลางวนั น าทา่นไปชิมขนมขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนัท่ี ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึง่ท าจากแปง้เค้ก
โดยที่ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน ที่มีเนือ้ละเอียดนุม่นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่
ออกแบบมาอยา่งสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอยา่งดี จากนัน้น าทกุทา่นเยี่ยมชม หอที่ระลึก
เจียงไคเชค็ ซึง่สร้างจากหินออ่นทัง้หลงั ศกึษาชีวประวตัิและผลงานของอดตีประธานาธิบดเีจียง
ไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกบัรูปปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญ่ที่ตัง้อยูใ่นโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นห้อง
แสดงนิทรรศการและข้าวของเคร่ืองใช้ของอดตีผู้น าตวัอาคารเป็นหินออ่นทัง้หลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถนัท่ี

ปักก่ิงงดงามตระการตา เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนสุรณ์ เป็นหอแสดง
ดนตรีและโรงละครแหง่ชาตขินาดใหญ่สร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบจีน จากนัน้พาทา่นไปกราบไหว้ขอพร พระ
โพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวดัศกัดิ์สทิธ์ิเกา่แก่โบราณอาย ุ260 ปี สร้างตัง้แตส่มยัราชวงศ์ชิง ในแตล่ะวนั
จะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กนัเป็นจ านวนมาก วดันีถ้กูบรูณะมาแล้วหลายครัง้จากความเสยีหายที่เกิดจาก
แผน่ดินไหว และที่หนกัที่สดุคือชว่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่วดันีเ้สยีหายทัง้หมด แตเ่กิดสิง่อศัจรรย์คือ องค์พระ

โพธิสตัว์กวนอมิ กลบัไมเ่กิดความเสยีหายแม้แตน่ิดเดียว นอกจากนีย้งัมเีทพเจ้าของลทัธิเตา๋อีก
หลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร จากนัน้น าทกุทา่นอิสระช็อปปิง้กนัตอ่ที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมนิติง 
เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไต้หวนั มี
ร้านค้าของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากกมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชัน่วยัรุ่นท่ีก าลงัดงัและฮิต
ที่สดุในกลุม่วยัรุ่นและวยัท างานในไทยได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER 
โดยที่ไต้หวนัมีราคาทีถ่กูที่สดุในโลก เชิญทา่นอิสระเลอืกซือ้ตามอธัยาศยัได้อยา่งเต็มที ่

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)  หลงัรับประทานอาหารค ่า น าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
พักที่  HOTEL ORCHARD PARK (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.hotelorchardpark.com 

 
วันที่ 5  ไทเป – (07:00) สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 
09.40 น.  อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW181 
12.15 น.  เดินทางกลับถงึสนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดภิาพ 

******************************************************************* 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พัก 2 ท่าน / ห้อง) 

ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง) 

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

01 – 05 กรกฎาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
**วนัเข้าพรรษา**(KP02) 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 05 - 09 กรกฎาคม 2560 
**วนัเข้าพรรษา**(KP03) 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 08 - 12 กรกฎาคม 2560 
12 - 16 กรกฎาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
19 - 23 กรกฎาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
22 - 26 กรกฎาคม 2560 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 
25 - 30 กรกฎาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
02 - 06 สิงหาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
05 - 09 สิงหาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 

**วนัแม่**(MT04) 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 09 - 13 สิงหาคม 2560 
**วนัแม่**(MT05) 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 12 - 16 สิงหาคม 2560 

16 - 20 สิงหาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
19 - 23 สิงหาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
23 - 27 สิงหาคม 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
02 - 06 กันยายน 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
03 - 07 กันยายน 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
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06 - 10 กันยายน 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
09 - 13 กันยายน 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
13 - 17 กันยายน 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
16 - 20 กันยายน 2560 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 
20 - 24 กันยายน 2560 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 
04 - 08 ตุลาคม 2560 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 
11 - 15 ตุลาคม 2560 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 
14 - 18 ตุลาคม 2560 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 

**วนัปิยะมหาราช**(CL02) 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 21 - 25 ตุลาคม 2560 
 

 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าไต้หวนัราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงือ่นไข) 
3. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
8. ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ทีเ่ดินทางจากประเทศไทย (ข้ึนอยู่ กับความพึงพอใจของลูกค้า) 
การยกเลิก 
1. ส าหรับผู้ โดยสารที่ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ า 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% ของราคาทัวร์ 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหต 
1. **โปรแกรมน้ียังไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ หลังจากระบุวันเดินทางเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว** 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  
3. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมที่

เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
4. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที่ทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5. บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
6. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็

ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
7. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่

ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
9. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
10. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่

ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 


