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พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
อาหารพเิศษ 
สก้ีุสตูรไต้หวัน พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด 

สเต็กและบฟุเฟ่ต์สลัดบาร์  

เส่ียวหลงเปาท่ี ข้ึนช่ือในไทเป   

ปลาประธานาธิบดี 

สลัดกุ้งมงักร  
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บฟุเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 

พระกระโดดก าแพง,ขาปูอลาสก้า 
บฟุเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 
ก าหนดการเดินทาง  ปีใหม ่30 ธันวาคม 2560  –  3 มกราคม 2561 

 
 
 
05.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคาทเ์ตอร ์ D ประต ู 3 

สายการบนิ THAI AIRWAY เจา้หนา้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางสาํหรบัทกุ
ทา่น 

07.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป...โดยสายการบนิ THAI AIRWAY  เทีย่วบนิที ่TG634 
11.55 น. ถงึทา่อากาศยานเถาหยวน   หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
 
เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิ
 จากนัน้เดนิทางสู่  เมอืงไทจง  เมอืงซึง่มคีวามสําคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไตห้วนัเมอืงนีจ้ะ

เป็นศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนอืของเกาะและทางใตข้องเกาะจงึทําใหเ้มอืงนีม้ี
ความคกึคักอยูต่ลอดเวลา 

คํา่    บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ สเต็กพรอ้มบฟุเฟ่สลดับาร  ์
หลังอาหารนําทา่นสู ่ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต  ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชีอืเสยีงของเมอืงไทจง  
ใหท้า่นไดอ้สิระกับการชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้ส ิง่ของทีถ่กูใจมากมายไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กฟิชอ๊ป อาหารการกนิทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่มากมายรวมถงึชานมไขม่กุสตูรตน้ตําหรับก็หาทานได ้
ณ ทีแ่หง่นี้ สาํหรบัทา่นทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท้ ีน่ ีร่าคาถกู
กวา่เมอืงไทยแนน่อน 

 
พกัที ่: FU SHIN TAICHUNG HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.fushin-hotel.com.tw/taichung/tw/about.php 

 

 
 

 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ  ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน)  – ไทจง – ตลาดฝงเจีย่
ไนทม์าเก็ต 

วนัทีส่อง  ไทจง – หนานโถว – วดัจงไถซ่านซือ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา  วดัพระถงัซมัจ ัง๋  วดัเหวนิอู ่–  ไทเป  
 

http://www.fushin-hotel.com.tw/taichung/tw/about.php
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว นําทา่นสู ่ วดัจงไถซ่านซือ่ ซึง่วดัแหง่นีไ้ดรั้บการกลา่วขานวา่เป็น
ศาสนาสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาตกิัลและวดัมหายานทีธ่เิบต  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
บา่ย นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  ซึง่ไดรั้บการกลา่วขานวา่งดงามราวกับภาพวาด  

เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัตัง้อยใูนเขตของ  ซนัมลูเลก  เนชัน่แนลซนีกิแอเรยี
ซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วนัไดก้อ่ตัง้ ข ึน้เมือ่วนัที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจาก
แผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่วนัที่  21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนื
น้ําสูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบ
ทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ  ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่  ทําใหต้ัวทะเลสาบมองดคูลา้ย
พระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว  ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่   “สรุยินัจนัทรา” ใหท้า่น
ดืม่ดํา่กับบรรยากาศรมิ  ทะเลสา บสรุยินัจนัทรา  ทะเลสาบ น้ําจดืธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุแหง่
เดยีวของไตห้วนั นําทา่นขึน้สูว่ดัเสวยีนกวง นมัสการอัฐขิอง  พระถงัซมัจ ัง๋    ทีไ่ดอ้ัญเชญิ 
อัฐธิาตกุลับมาทีว่ดัเสวยีนกวง  เมือ่ปี ค.ศ.1965 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นขึน้ฝ่ังเดนิทางไป
กราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิอู ่ซึง่หมายถงึศาสดาขงจือ่เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวน
อ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิ 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงไทเป 
 

เย็น    บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ พระกระโดดกาํแพง, ขาปอูลาสกา้  
 

พกัที:่ CHATEAU DE CHINE HOTEL SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/ 

 

 
 
 
 
 
 
*หมายเหต*ุ   

- ในคนืนี ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมกระเป๋าใบเล็กสาํหรบัใสส่มัภาระ เพือ่พกัทีฮ่วัเหลยีน 1 คนื 
เนือ่งจากวนัรุง่ข ึน้ตอ้งน ัง่รถไฟดว่นเดนิทางสูฮ่วัเหลยีน 

 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ไทเป – น ัง่รถไฟดว่น  ฮวัเหลยีน  อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ – 
FARGLORY OCEAN PARK 

http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อาหารกลอ่ง 

เดนิทางสู่ เมอืงฮวัเหลยีน  (โดยรถไฟดว่น)  ตลอดเสน้ทางเป็นภเูขาวิง่เลยีบทะเล ระหวา่ง
ทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์ันสวยงามบนเสน้ทาง ซฮูัว  โดยอกีดา้นหนึง่ตดิกับ
มหาสมทุรแปซฟิิกและอกีดา้นจะเป็น หนา้ผาสงู  

เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นสู ่“ อทุยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” หรอื อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ  นอกจากจะเป็น

อทุยานทีม่ทัีศนยีภาพของหบุเขาและเทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยังมวีฒันธรรม
ประเพณีทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วเชน่กัน เสน้ทางจากเทยีนเสยีง
จนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวตัศิาสตร ์เลาะเลยีบรมิหนา้ผาของหบุเขาหนิออ่นไปตลอด
แนว ผา่นชมจดุชมววิทีน่่าประทับใจในอทุยานฯ ไดแ้ก ่ ถํา้นกนางแอน่ และอโุมงคเ์กา้โคง้  
บนเสน้ทางคดเคีย้วผา่นหบุเขาและหนา้ผาทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิซึง่เป็นทางหลวงทีม่ี
ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะไตห้วนั และแวะชมนํา้ตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชนุ จดุชมววิอกี
แหง่หนึง่ทีม่ทัีศนยีภาพของหบุเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมี
น้ําตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูลํ่าธารลีอ่ ูปัจจบุัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิทวิทัศนเ์ลยีบรมิหบุ
เขาใหนั้กทอ่งเทีย่ว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ  สะพานหนิออ่น 
อทุยานแหง่ชาตเิทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ทีอ่ยูข่องชาวเขาเผา่ไทอ่ยา่คลา้ยเป็น  
หมูบ่า้นกลางหบุเขา เป็นจดุชมววิอกีจดุหนึง่ทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่น
เดนิทางสู่ FARGLORY OCEANPARK ชมความน่ารักของโลมาแสนรู ้ตืน่ตากับปลานานา
ชนดิทีห่าดไูดย้ากยิง่ผา่นอโุมงคแ์กว้สมัผัสอยา่งใกลช้ดิ  กลับสูเ่มอืงฮัวเหลยีน 

 
คํา่   บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น 

 

พกัที ่: LAKESHORE  HOTEL HUALIAN ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่

http://www.lakeshore.com.tw/hualien/en/  
 

 
 

 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ฮวัเหลยีน – น ัง่รถไฟดว่น    ไทเป   เหยห่ลิว่ – จิว่เฟ่ิน – ซือ่

หลนิไนทม์าเก็ต – อาบนํา้แร ่  

http://www.lakeshore.com.tw/hualien/en/
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ อาหารกลอ่ง 

นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงไทเปโดยรถไฟดว่น ชมทัศนยีภาพแสนสวยงามสองขา้งทาง ถงึ
ไทเป  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานเหยห่ล ิว่ ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่งๆเชน่ รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้ห ู
รังผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก และการกัดกรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเล 
โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิ ีรองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงท่ัวในเกาะไตห้วนัและท่ัวโลก อสิระ
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ภตัตาคาร อาหารพเิศษ  สลดักุง้มงักร 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่

สมัย กษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขุ ดทองทีน่ี ่ การโหมขดุ
ทอง และแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป
เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระท่ังมกีรใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์
“เปยฉงิเฉงิชือ่ ” และ  “อูเ๋หยยีน เตอะซนัชวิ ” ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดู
นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้   
(ในกรณีทีเ่ดนิทางไปหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินในวนัเสาร ์และ วนัอาทติยเ์มือ่ไปถงึจดุที่
กาํหนดจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถ Shuttle Bus เพือ่เดนิทางขึน้ลงจิว่เฟ่ินคะ) จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป 

เย็น   บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ  ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ เสีย่วหลงเปา 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ซือ่หลนิไนทบ์าซา่ร ์ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเปจดุศนูยร์วม
ของวยัรุน่และคนไทเปในไลทส์ไตลแ์บบกลางคนืมทัีง้แหลง่ชอ้ปป้ิงแฟชัน่และของกนิ
หลากหลายชนดิ  

 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

http://www.ntphotel.com/e_index.html  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชนํ่า้แร่

ธรรมชาต ิไดง้า่ยๆภายในหอ้งพกัของทา่น 

 

 

 
 
 
 

วนัทีห่า้ พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ขึน้จดุชมววิตกึไทเป 101– ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ 
(สยามสแควแ์หง่ไทเป)  – สนามบนิเถาหยวน    กรงุเทพฯ 

 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑก์ูก้ง  มคีนกลา่ววา่เปลอืกของกูก้งอยูปั่กกิง่แตห่ัวใจอยูไ่ตห้วนั 
เพราะพพิธิภัณฑแ์หง่นีไ้ดร้วบรวมของล้ําคา่ในพระราชวงักูก้งของปักกิง่ไวทั้ง้หมดซึง่ประเมนิ
คา่มไิด ้ และเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงของล้ําคา่เป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย 
พพิธิภัณฑส์ถานแหง่นีม้ปีระวตัยิาวนานกวา่ 5 ,000 ปี ชมของล้ําคา่หายากเชน่ หยก
ผักกาดขาว หยกหมสูามชัน้ ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮอ่งเต ้งาชา้งแกะสลัก ฯลฯ  

เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ภตัตาคาร อาหารพเิศษ  บฟุเฟ่ตส์กุ ีช้าบไูตห้วนั 
บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่ “ตกึไทเป 101”   ตกึระฟ้า แหง่นี้ เคยมคีวามสงูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 

508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทือ่นของ
แผน่ดนิไหวและการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ี่ เคยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ย
ความเร็วตอ่นาทอียูท่ี ่1,010 เมตร นําทา่นขึน้ตกึชมทศันยีภาพโดยรอบเมอืงไทเป  
โดยรอบจากมมุสงูอสิระเก็บภาพความประทับใจกอ่นนําทา่นชอ้ปป้ิงแหลง่ทีทั่นสมัยทีส่ดุแหง่
หนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้นํา  แลว้นําทา่นอสิระเลอืกชมิเลอืกช ้

อปป้ิงขนมของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วนั ไมว่า่จะเป็นพายเคก้สบัปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลศิ ขนม
โมจสิตูรดัง้เดมิไตห้วนั ฯลฯ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ (สยามสแคว์
แหง่ไทเป) แหลง่รวมเทรนวยัรุน่ใหม่ๆ อสิระทกุทา่นสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิมใีห ้
เลอืกมากมาย  
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.10 น. เหิ นฟ้าเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ THAI AIRWAY  เทีย่วบนิที ่TG635 
23.05 น. ถงึทา่อากาศยานกรงุเทพฯ...โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

 
**หมายเหต*ุ* 

รายการทวัรน์ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่3รา้น คอื รา้นชา รา้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 

อตัราคา่บรกิาร  

หมายเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรายการไดต้ามความเหมาะสมและราคานี้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนีํา้มนัของสายการบนิหากมกีารเรยีกเก็บ
เพิม่เตมิจากสายการบนิ  

 
 

*** 20 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป – กลบั พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกนัภัยการบนิ  

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  

 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง  

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง  

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก.  

ชว่งการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

 ไมม่เีตยีงเสรมิ 
พกัทา่นเดยีว 

จา่ยเพิม่ 
 

 

30 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61  

(ปีใหม)่ 

 
41,900 

 

 
41,900 

 

 
41,900 

 

 
40,900 

 

 
8,000 
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 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทวัร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 / 500,000 บาท 

 *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ *  
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วันตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2018  

ยกเวน้วซีา่สําหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วันอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วัน 
พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เดีย่ว) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) )<150*5 วนั = 750 TWD/คน(ลกูคา้)> 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ คา่โทรศพัทท์างไกล คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก คา่ซกั รดี ฯลฯ 

 

เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มชาํระคา่มัดจํา  20,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรุณาสอบถามตวัแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจํา 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหตุ 

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการ   ควบคมุของ

ทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระ 

ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร เดนิทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้

ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิให ้

สาํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะ

ไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้  

    


