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 เดินทางวนัท่ี 27 ธ.ค.61 – 1 ม.ค. 62      
 -2- 

วนัแรก            วนัพฤหสับดีที ่27 ธนัวาคม 2561      

                          กรุงเทพฯ - ไตห้วนั - เถาหยวน - เมืองเจยีอ้ี - หมู่บา้นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  

05.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 

สายการบิน THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที ่คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกทา่น 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เทีย่วบินที ่TG 634 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

11.55 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองเถาหยวน   หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

บรกิารอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก + ขนมเคก้  

ต่อดว้ย นําท่านเดินทาง สู่ เมืองเจยีอ้ี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอุทยาน

แห่งชาติ อาลีซาน  จากน้ันนําท่านสู่  หมู่บา้นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  

(Hinoki Village) อดีตเป็นบา้นพกัของทหารญ่ีปุ่ นในช่วง

ปกครองไตห้วนั ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้นเก่าสไตสญ่ี์ปุ่ นชั้น

เดียว ปัจจุบนัเป็นรา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยงัมี

พิพิธภณัฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของท่ีน้ีดว้ย ใหท่้านไดช้ม

เลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองและถ่ายรูปกบัวิวสวยๆท่ีไม่ควรพลาด  

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..สเตก๊+สลดับาร ์

จากนั้นน าทา่นเขา้โรงแรม : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง  วนัศกุรท์ี ่28 ธนัวาคม 2561       

                          เมืองเจยีอ้ี - นัง่รถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาตอิาลีซาน - เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอุทยาน  

                         ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจี้ ยอ้ี 

ตอ่ดว้ย  นําท่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

นําคณะท่านนัง่รถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี  ชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนั ตั้งแต่

สมยัท่ีญ่ีปุ่ นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี 

เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบรูณ ์ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ลาํเนาไพร สมบรูณจ์นหาที่อ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่า

แปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือน นําทุกท่าน  เดินชมป่าสน 2,000 ปี  ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน 

พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ   ไวใ้นความทรงจาํ

อย่างหาที่เปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารม้ือเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้ นเมือง 
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 หลงัอาหาร นําท่าน ชิมชาอู่หลง ไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสงูและ

อากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีทาํใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธุช์าอหูลงท่ีน่ียงัเป็นพนัธุช์าท่ีนํามา

ปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั  จากน้ัน

นําท่านเดินทางสู่  เมืองไถจง  เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็น

ศนูยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตจึ้งทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยู่ตลอดเวลา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..สุก้ีชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั 

หลงัอาหาร นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของเมืองไถ

จง ใหท่้านไดอ้ิสระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ  ทา่นทีช่ื่นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER 

พลาดไม่ไดท้ีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอยา่งแน่นอน 

  จากนั้น น าทา่นเขา้โรงแรม : MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม           วนัเสารท์ี ่29 ธนัวาคม 2561      

          ไถจง - หนานโถว - ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินั

จนัทรา – วดัพระถมัซมัจัง๋ - วดัเหวินหวู่ - ไทเป      

  รา้นขนมพายสบัปะรด - ตกึไทเป 101(รวมบตัร

ขึ้ นตกึ) - แช่น ้าแรใ่นหอ้งพกัส่วนตวั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรอื

ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขานว่า

งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนด์

แห่งไตห้วนัตั้งอยู่ในเขตของซนัมูลเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้ง ขึ้ นเมื่อ

วนัท่ี 24 มกราคม  2000 เพื่อบรูณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวนัท่ี  21 กนัยายน  1999 รวม

ความหลากหลาย  ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสงูระดบั  600 - 2,000 เมตร มี

ความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภมูิประเทศท่ีโดดเด่น  ทาํ

ใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์

เส้ียว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า  สุรยินั

จนัทรา ใหท่้านด่ืมดํา่กบับรรยากาศริม ทะเลสาบ

สุรยินัจนัทรา  ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง

เดียวของไตห้วนั นําท่านขึ้ นสู่วดัเสวียนจาง นมสัการ

อฐิัของพระถงัซัมจัง๋ท่ีไดอ้ญัเชิญอฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดั

เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..

ปลาประธานาธิบดี  

 หลงัอาหาร นําท่านเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่ง

ปัญญา และเทพกวนอเูทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้าวดัซ่ึงมีมูลค่าถึงตวั



ละ1ลา้นเหรียญไตห้วนั นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป  ใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยม

ของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ึงมีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของ 
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จากน้ัน น าทา่นขึ้ นตกึไทเป 101 ตึกระฟ้า ท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร สรา้ง

ขึ้ นโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเทือนของ

แผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ  และใหท่้านไดข้ึ้ น ลิฟทท่ี์

เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร ชมวิวตามอธัยาศยั 

**รวมบตัรขึ้ นตกึไทเป 101**  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..อาหารจนี+เป็ดยา่ง 

หลงัอาหาร น าทา่นเขา้สู่โรงแรมใหท้า่นไดแ้ช่น ้าแร ่ในหอ้งพกัส่วนตวั  

โรงแรม : NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ี่          วนัอาทติยท์ี ่30 ธนัวาคม 2561   

        นัง่รถไฟด่วนสู่เมืองฮวัเหลียน - อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ – ไทเป 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮวัเหลียน โดยรถไฟด่วน(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

     ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองไทเปประมาณ 150 กิโลเมตร ตลอดเสน้ทางเป็นภเูขาวิ่งเลียบทะเล  ระหว่างทางให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงาม ดา้นหน่ึงติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกดา้นเป็นหน้าผาสงู  

เทีย่ง   บรกิารอาหารม้ือเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพื้ นเมือง 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานท่ีมีทศันียภาพของหุบ

เขาและเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้  ยงัมีวฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั  เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพแปลกตา  ดว้ยถํ้าน้อยใหญ่เรียง

รายบนหน้าผาสงู  อุโมงค์  9 โคง้  เป็นอุโมงคท่ี์อยู่บน

ถนนเหิงกวา้งกงลู่  หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรท่ี์ตดั

ผ่านหุบเขาหินอ่อน  จากดา้นตะวนัออกไปทางทิศ

ตะวนัตก  เดิมเป็นถนนสายเก่าสาํหรบัคมนาคม  

ปัจจุบนั เปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิวทิวทศัน์เลียบริมหุบ

เขาใหนั้กท่องเท่ียว  สามารถสาํรวจความงามของ

ธรรมชาติอย่างใกลช้ิด  สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติ  เทียนเสียง  เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่ของ

ชาวเขาเผ่าไท่อย่าคลา้ยเป็น หมู่บา้นกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิว  อีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม 

เยน็   บรกิารอาหารม้ือเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพื้ นเมือง  
จากนั้นน าทา่นเขา้โรงแรม : HAPPINESS INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  วนัจนัทรท์ี ่31 ธนัวาคม 2561           

         หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิยห๋ลิ่ว - รา้นสรอ้ย GERMANIUM – ซีเหมินตงิ  

   รว่มนับถอยหลงั  COUNT - DOWN 2019 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหาร จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน  ท่ีตั้ง

อยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง  จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมือง

ทอง  ท่ีทีชื่อเสียงตั้งแต่สมยัโบราณปัจจุบนัเป็นสถานท่ี



ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง  เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียง  ท่ีสุดในไตห้วนัแลว้  

นักท่องเท่ียวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้  รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงั

สามารถชื่นชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารม้ือเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..กุง้มงักรซีฟู๊ด 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่  อุทยาน เยห๋ลิ่ว  ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหิน

ชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ีเกิด

จาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อนของน้ําทะเลและ

ลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่

ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลกอิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
  จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป  ต่อดว้ย นําท่านไปยงัศนูย์  

GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลในร่างกายใหร้ะบบ

ไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเมื่อยและยงัมีนาฬิกาหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม 

เย็น   บริการอาหารม้ือเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดก าแพง+ขาปูยกัษ  ์ 

หลงัอาหาร นําท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ  ให้

ท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง  เปรียบเสมือน

สยามสแควรใ์นกรุงเทพฯแหล่งศนูยร์วมแฟชัน่

ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก 

กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย เส้ือผา้ รองเทา้กีฬา

ยี่หอ้ดงั เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, 

NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซ่ึงราคาถูกกว่าประเทศ

ไทย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทา่นเขา้โรงแรม : HAPPINESS INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหตุ..ส าหรบัท่านที่จะไปรว่ม COUNT - DOWN นับถอยหลงัปีใหม่ 2019 

ไกดจ์ะนัดพบกนัที่ลอ๊บบ้ีของโรงแรม และเดินทางออกไปพรอ้มกนั 

วนัทีห่ก  วนัองัคารที ่1 มกราคม 2562           

         อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่  

อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ตวัอาคาร

เป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการ

ก่อสรา้งคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักกิ่ง 

งดงาม มีอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํให้

อนุสรณแ์ห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้ง

อาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดว้ย 

  จากนั้นน าทา่นสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

13.55 น. เหิ นฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เทีย่วบินที ่TG 633 

16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 



 
 

 
 

 

เง่ือนไขราคา 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(เสริมเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเด่ียว 

จา่ยเพิ่ม 

27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 43,900 42,900 41,900 8,900 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าที่พกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 

 ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกระบุไวทุ้กแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จาํกดั 

 ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต *(สาํหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารกัษาอยู่ ในขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต) 

**กรณีตอ้งการประกนัท่ีมีความคุม้ครองเพ่ิมเติม สามารถสอบถามซ้ือเพ่ิมเติมไดค้่ะ** 

 น้ําดื่มวนัละ 1 ขวด  

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าทาํพาสปอรต์   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

 ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ิน + พนักงานขบัรถรวม 6 วนั 1,200 NTD ตอ่ท่าน 

 ส่วนหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ

เดินทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  / อาจจะใชท้ไูกดห์รือไม่มีหวัหน้าทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลง

ราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า / การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกั

ค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 

 

 



การยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัขึ้ นไป  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วนั   เก็บค่าใชจ่้าย 70 % ของราคาทวัร ์

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั   เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 

การช าระเงิน บริษทัฯ ขอรบัมดัจ  าในวนัจองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทัง้หมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั  

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่น

ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

เอกสารที่ใช ้ ส  าหรบัทอ่งเท่ียว 

ส าเนาหนงัสือเดินทาง ส่งพรอ้มใบจองทวัร ์ 

หนังสือเดนิทาง (ตอ้งมีอายุใชไ้ดไ้ม่ต  า่กว่า 6 เดอืน) ส่งเลม่จรงิก่อนเดนิทาง 10 วนั 

หมายเหต.ุ.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

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


