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วันที่ 1 (TU)  กรุงเทพฯ – สนำมบนิดอนเมือง – เช้คอนิและโหลดกระเป๋า 
22.00 น. พร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3  เค้าเตอร์หมายเลข 6 สายการ

บิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
02:25 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน โดยเทีย่วบินที่ XW182 
 
วันที่ 2 (WE) (07:05) สนำมบนิเถำหยวน – ไทจง – ผูหลี่ – วดัจงไถฉันซื่อ – ล่องทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ (วัดพระถงัซ ำจั๋ง) – 
  อิสระกิจกรรมริมทะเลสาบ (ช้อปป้ิงของกนิ+ของฝากพ้ืนเมือง+ป่ันจักรยาน+ชมพระอาทติย์ตก+น่ังกนิลมชมวิวริม
  ทะเลสาบฯ+แช๊ะภาพสวยๆริมทะเลสาบฯยามเยน็) 
07.05 น. เดินทางถงึสนามบินเถาหยวน บริกำรของว่ำงบนรถ น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมือง

ใหญ่อนัดบั 3 ของไต้หวนั และยงัเป็นเมืองทา่ที่ส าคญัของไต้หวนัอกีเมืองหนึง่ 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร (บุฟเฟ่สเต็ก+กระทะมองโกล) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าทา่นเดินทาง

สูเ่มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองที่ได้ขึน้ช่ือวา่มีอากาศดีที่สดุของไต้หวนั 
เนื่องจากเมืองนีอ้ยูใ่นหบุเขาและถกูล้อมรอบด้วยภเูขาสงูทัง้เมือง จึงท าให้เป็นเมืองที่มีอากาศ
บริสทุธ์ิท่ีสดุของไต้หวนั จากนัน้น าทา่นเยี่ยมชม วดัจงไถฉันซื่อ เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัประจ า
ภาคกลางของไต้หวนั เป็นวดัที่ผสมผสานระหวา่งหลายๆนกิายเข้าด้วยกนั ทา่นสามารถนมสัการ
สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิและพระโพธิสตัว์หลายๆพระองค์ได้ท่ีน่ี และยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ทีม่ีห้องเรียนถึง 
1,000 ห้อง ได้ช่ือวา่เป็นวดัที่ทนัสมยัมากที่สดุแหง่หนึง่ในไต้หวนั จากนัน้น าทกุทา่น ล่องทะเลสำบสุริยนัจันทรำ เป็นสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวอีกจดุหนึง่ทีเ่ป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวนั รอบๆทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุส าคญัที่ทอ่งเที่ยว
มากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้ีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่
เลก็ที่สดุในโลก พาทา่นกราบไหว้ขอพร พระถงัซ ำจั๋ง เพื่อเป็นสริิมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว 
และที่วดัพระถงัซ าจัง๋แหง่นีย้งัเป็นจดุชมววิทะเลสาบสริุยนัจนัทราที่สวยงามอีกจดุนงึ จากนัน้เยีย่ม
ชม หมู่บ้ำนชนเผ่ำเส้ำจู๋ ศกึษาประเพณีวฒันธรรมและวิถีชีวติการท ามาหากินของชาวเผา่เส้าจู๋ 
อาชีพท่ีชาวเผา่นีใ้ช้เลีย้งหาชีพคอื การปลกูชา เก็บเหด็หลนิจือป่า 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำร (ปลาประธานาธิบด)ี หลงัรับประทานอาหารค ่า เชิญทา่นอิสระตามอธัยาศยั อิสระ
กิจกรรมริมทะเลสาบ (ช้อปป้ิงของกิน+ของฝากพ้ืนเมือง+ป่ันจักรยาน+ชมพระอาทิตย์ตก+น่ังกินลมชมววิริม
ทะเลสาบฯ+แช๊ะภาพสวยๆริมทะเลสาบฯยามเยน็) 
พักที่  EINHUN RESORT  (4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ   www.einhanresort.com.tw/english/ 
ส ำคัญ กรุณำจดักระเป๋ำส ำรองใบเล็กส ำหรับกำรเข้ำพกั 1 คืนที่อำหลีซนัในวันรุ่งขึน้ และเตรียมผ้ำขนหนุผืนใหญ่
และอุปกรณ์กนัหนำวให้พร้อม ส่วนกระเป๋ำหลกัเก็บไว้บนรถ 
 

วันที่ 3 (TH)   ผูหลี่ – ศำลเจ้ำกวนอู - ชิมชำอูหลง – เจียอี ้- อุทยำนอำหลซีัน – เดินชมป่ำสน 2,000 ปี 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นกราบไหว้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ี วดักวนอู เช่น ศาสดาขงจ้ือ 

เทพเจ้าแหง่ปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแหง่ความซื่อสตัย์ รวมถึงสงิโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่
หน้าวดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพ
อนังดงามของทะเลสาบสริุยนัจนัทรา น าทกุทา่นไป ชิมชำอูหลง ซึง่ชาอหูลงมต้ีนก าเนิดที่ไต้หวนั
โดยเฉพาะทีจ่งัหวดั หนันโถว แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูชาอหูลงทีด่ีที่สดุ ทา่นจะได้ชิมชาอหูลงเกรดเอ
ที่ต้องปลกูบนภเูขาสงูของจงัหวดัหนนัโถวที่ความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 2,000 เมตรขึน้ไป   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร (อาหารพ้ืนเมือง+หมูสามช้ันหม่ันโถว) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าทา่น
สู ่อุทยำนอำหลีซนั เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงที่สดุของเกาะไต้หวนั ตัง้แตส่มยัที่ญ่ีปุ่ นยงั
ปกครองอยู ่มีทัง้นกัเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานท่ีนี่เนื่องจาก
มีธรรมชาติที่สมบรูณ์ ทัง้ป่าไม้ เทือกเขา ล าเนาไพร สมบรูณ์จนหาที่อื่นเปรียบไมไ่ด้ จงึไมน่า่แปลก
ใจเลยที่ครัง้หนึง่ในชีวิตต้องมาเยอืน เดินชมป่ำสน 2,000 ปี ทิวสนตัง้เรียงตระหงา่น พริว้ตามลม
อยา่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกก่ารเก็บภาพไว้ในความทรงจ าอยา่งหาที่
เปรียบไมไ่ด้ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำร (อาหารพ้ืนเมือง+ซ่ีโครงหมูอบชาบ๊วย) หลงัรับประทานอาหารค ่า เชิญทา่นอิสระ
ตามอธัยาศยั 
พักที่  WUN-SUN HOTEL (3+ ดำว) หรือเทียบเท่ำ www.xn--rht54sl46a2kk.tw 

 

http://www.einhanresort.com.tw/english/


วันที่ 4 (FR) อุทยำนอำหลีซนั – น่ังรถไฟโบรำณ – ชมพระอำทติย์ขึน้ – จังฮั่ว – พระใหญ่ปำกัว้ซนั – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มำร์เก็ต 
ประมำณ04:30น. น าทกุทา่น น่ังรถไฟโบรำณ ซึง่เป็นรถไฟเลก็โบราณที่ญ่ีปุ่ นทิง้เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยงัเป็นรถไฟเลก็ทีใ่นปัจจบุนัยงั

เหลอือยู ่1 แหง่ใน 3 แหง่ของโลก เพื่อเดินทางขึน้ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลซีนัชมความงดงาม
ของพระอาทิตย์ขึน้จากขอบฟา้หลงัเทือกเขาที่สงูที่สดุในไต้หวนั (อวีซ้นั: 玉山) มวีิวทวิทศัน์เป็น
ทะเลหมอกและขนุเขาที่ตัง้เป็นปราการทางธรรมชาติทีง่ดงามเหมอืนอยูบ่นพืน้แหง่สรวงสวรรค์
จากนัน้เดินทางกลบัโรงแรมที่พกั 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นเดินทางลงจาก อุทยำน
อำหลีซนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร (อาหารพ้ืนเมือง) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าทา่นเดินทางสูเ่มือง จังฮั่ว 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นเข้าชม พระใหญ่ปำกัว้ซนั ซึง่เป็นแลนด์มาร์กของเมอืงจงัฮัว่ เนื่องจากวดันีต้ัง้อยู่
บนเขาและมีพระพทุธรูปขนาดใหญ่ตัง้อยูด้่านหน้าของวดั ซึง่สามารถเข้าไปในตวัขององค์พระได้อกีด้วย โดยที่ด้านในขององค์
พระมีประติมากรรมบอกเลา่เร่ืองราวพทุธประวตัิที่สวยงามยิง่ให้เราได้ศกึษา ท่ีวดันีย้งัเป็นจดุชม
วิวตวัเมืองจงัฮัว่ได้ดีอกีด้วย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) เมืองที่ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของไต้หวนั จากนัน้น าทา่นอิสระช้อปปิง้ที่ ฝงเจี๋ย
ไนท์มำร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตทีใ่หญ่ที่สดุของเมืองไทจง เป็นแหลง่รวมวยัรุ่นและนกัช้อปปิง้ของ
เมืองไทจง โดยเฉพาะในวนัสดุสปัดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถงึนกัทอ่งเทีย่วที่ตา่งมุง่หน้ามาช้อป
ปิง้ที่ตลาดแหง่นี ้ มีสนิค้าหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า รองเท้า ของกิน ซดีี ของเลน่ รวมถึงของวา่งมากมายอาทิเช่น ชานมไขม่กุ 
กนุเชียงยกัษ์ เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้เลอืกชมอยา่งมากมายตามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำร (สเต้กหินลาวา) หลงัรับประทานอาหารค ่า น าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
พักที่  PARK CITY HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ www.parkcthotel.com 
 

วันที่ 5 (SA) ไทจง – ไทเป – ร้ำนขนมเค้กสับปะรด – DUTY FREE – ตกึไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 - หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค - 
แหล่งช้อปป้ิงซีเหมนิติง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมงคร่ึง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวนั พาทา่นไปชิมขนมขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนัท่ี ร้ำนขนมเค้กสับปะรด ซึง่ท าจากแปง้
เค้กโดยที่ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน ที่มีเนือ้ละเอียดนุม่นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอยา่งสวยงาม
เหมาะทีจ่ะเป็นของฝากอยา่งดี  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร (บพเฟ่ต์ชาบหูม่าล่า+บุพเฟ่ต์ HAAGEN-DAZS)  หลงัรับประทานอาหาร
กลางวนั พาทา่นไปอิสระช็อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกบัสนิค้าประเภทเคร่ืองส าอางและน า้หอมที่
มีราคาถกูกวา่เมอืงไทย นอกจากนีย้งัสนิค้าของฝากราคาไมแ่พงอกีมากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้
กลบัไปเป็นของที่ระลกึ จากนัน้น าทกุทา่นเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาทา่นขึน้ลฟิท์ที่เร็วที่สดุ
ในโลกเพื่อ ชมววิชัน้ 89 และพบกบัระบบปอ้งกนัแผน่ดินไหวทีเ่รียกวา่ Damper เป็นลกูตุ้มเหลก็

ขนาดใหญ่เส้นผา่ศนูย์กลาง 5.5 เมตร หนกัถงึ 660 ตนั แขวนอยูบ่นชัน้ 89 เพื่อคอยท า
หน้าที่ถ่วงดลุตกึเมื่อเกิดแผน่ดินไหว บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณ
ที่ตัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาติมีห้างสรรพสนิค้าและช้อปปิง้
มอลล์อยูถ่ึงสบิแหง่บริเวณนีเ้ป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่มช่ืีอเสยีงแหง่หนึง่ของไต้หวนั จากนัน้น าทกุทา่นเยีย่มชม หอที่ระลึก
เจียงไคเชค็ ซึง่สร้างจากหินออ่นทัง้หลงั ศกึษาชีวประวตัิและผลงานของอดตีประธานาธิบดเีจียงไคเช็คพร้อมถา่ยรูป

กบัรูปปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่นโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเคร่ืองใช้ของอดีตผู้น า
ตวัอาคารเป็นหินออ่นทัง้หลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทยีนถนัท่ีปักก่ิงงดงามตระการตา เป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่มี
ช่ือเสยีงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนสุรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาติขนาดใหญ่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบจีน  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำร (ไห่ป้าหวัง+ขาปูยักษ์)  หลงัรับประทานอาหารค ่า น าทกุ
ทา่นอิสระช็อปปิง้กนัตอ่ที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ 
แหลง่ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไต้หวนั มีร้านค้าของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่น
มากมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชัน่วยัรุ่นท่ีก าลงัดงัและฮิตที่สดุในกลุม่วยัรุ่นและวยัท างานในไทย
ได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้หวนัมีราคาที่ถกูที่สดุในโลก เชิญทา่นอิสระเลอืก
ซือ้ตามอธัยาศยัได้อยา่งเต็มที่ 
พักที่  HOTEL ORCHARD PARK (4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ www.hotelorchardpark.com 

http://www.parkcthotel.com/
http://www.hotelorchardpark.com/


วันที่ 6 (SU) ไทเป – (07:40) สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 
09.40 น.  อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW181 
12.30 น.  เดินทำงกลับถงึสนำมบนิดอนเมือง โดยสวัสดภิำพ 

******************************************************************* 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำ 

หำกมีกำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มันของสำยกำรบิน 
 

อัตรำค่ำบริกำร 
วันเดนิทำง 

รำคำผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 
(พัก 2 ท่ำน / ห้อง) 

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

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

04 - 09 กรกฎำคม 2560 22,888.- 22,888.- 22,888.- 6,500.- 
**วนัเข้ำพรรษำ**(KP04) 24,888.- 24,888.- 24,888.- 6,500.- 05 - 10 กรกฎำคม 2560 

**วนัแม่**(MT06) 25,888.- 25,888.- 25,888.- 6,500.- 09 - 14 สิงหำคม 2560 
**วนัปิยะมหำรำช**(CL03) 25,888.- 25,888.- 25,888.- 6,500.- 19 - 23 ตุลำคม 2560 

 
อัตรำนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ( 2-3 ทา่นตอ่หนึ่งห้อง) 
3. คา่เข้าชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
6. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
7. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัท

ประกนัชีวิต  
อัตรำนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าไต้หวนัราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงือ่นไข) 
3. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
8. ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ทีเ่ดินทางจากประเทศไทย (ข้ึนอยู่ กับความพึงพอใจของลูกค้า) 
กำรยกเลิก 
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 

หมำยเหต 
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  



11. กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ต มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันที่เดินทำง (หำกโดนปฏิเสธเข้ำประเทศ ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!) 
 


