
 
SWEETY TAIWAN [TG] 4D3N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิ– เถาหยวน (ไตห้วนั) เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAY  (ไฟลทส์วย) 
ฟรนํี�าหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลบั 30 กโิลกรัม  พรอ้มสะสมไมล5์0% 
· โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พักไทจง 1คนื และไทเป 2 คนื 
· เที�ยวครบทุกไฮไลทข์องเกาะไตห้วัน ลอ่งทะเลสาบสรุยิันจันทรา อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิ�ว 
(MUSHROOM ROCK) หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ�น   ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ลฟิทช์มววิชั �น 89)  D.I.Y 
พายสบัปะรด โรงงานพายสบัปะรด 
· ชอ้ปปิ�งตลาดดงั ฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต และตลาดซเีหมนิตงิ    
· อิ�มอร่อยเมนูไฮไลทร์ะดบัดลีักซ ์
· มื�อพเิศษ !! กบัเมนู เสี�ยวหลงเปา ซาลาเปาลกูเล็กมไีสเ้ป็นนํ�าซปุไหล เนื�อเนยีนนุ่ม ทานคูก่นักบัซอส
สตูรเฉพาะ  
· นํ�าดื�มบนรถ วนัละ 1 ขวด 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

2  ผหูลี� – วดัจงไถซานซื�อ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิันจันทรา – วัดพระถงัซมัจั�ง – วัดเหวนิวู ่– 
ชมิชาอูห่ลง – D.I.Y พายสปัปะรด 

3  ฉื�อเฟิ�น – หมูบ่า้นจิ�วเฟิ�น – อทุยานแหง่ชาตเิย่หลิ�ว – DUTY FREE – ศนูย ์GERMANIUM – 
ซเีหมนิตงิ 

4  ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ลฟิทช์มววิชั �น 89) – สนามบนิเถาหยวน – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

25 - 28 Aug 2018  18,999  18,999 18,999 6,900 6,900 



 

13 - 16 Sep 2018  18,999  18,999 18,999 6,900 6,900 

27 - 30 Sep 2018  18,999  18,999 18,999 6,900 6,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

05.30  คณะพรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั �น 4 
เคาน์เตอร ์D   
โดยสายการบนิไทย (TG)  
โดยมเีจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ�นเครื�อง 

08.25  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิไทย TG 
เที�ยวบนิที� TG632  

(**วนัที� 27-30 ก.ค.61 ไฟทข์าไป TG634  07.10 -11.50 น. ) 

(บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

13.05  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั                                        

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมงครึ�ง/ เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรไตห้วัน พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระ
แลว้  จากนั�นนําทา่นรับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1) 

บาย  จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง ตลาดฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต ที�มสีนิคา้หลากหลายใหท้า่น
เลอืกสรร ซึ�งถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืที�ใหญ่ที�สดุในไถจงเลยทเีดยีว 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   (2)  เมนู ชาบ ูชาบู สไตลไ์ตห้วนั 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  IN HOUSE  HOTEL  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วันที่ 2 ผหูลี� – วดัจงไถซานซื�อ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั�ง – 
วดัเหวนิวู ่– ชมิชาอูห่ลง – D.I.Y พายสปัปะรด 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้  ที�หอ้งอาหารของโรงแรม  (3)                  

 



 
  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดัจงไถซานซื�อ ซึ�งเป็นวัดที�ทันสมยัที�สดุในไตห้วัน 
งบประมาณสรา้งกวา่หมื�นลา้นบาท มคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคน
เดยีวกนั กบัตกึ 101 ม ี โครงสรา้งแข็งแกรง่มาก เมื�อปี 1999 เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งแรง 
พสธุาแยกและเกดิธรณีสบูหมูบ่า้นหายไปที�เมอืงหนานโถวแตว่ัดนี�กลับไมเ่ป็นอะไรเลย
สรา้งความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วันมากมหีอ้งเรยีนกวา่ 1,000 หอ้ง เพื�อใหพ้ระสงฆไ์ด ้
ศกึษา พระธรรม    

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั�นนําทา่น ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยัินจันทรา ซึ�งมคีวามงดงามราวกบั
ภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั ตั �งอยูใ่นเขตซนัมูนเลก เนชั�นแนล
ซนีกิแอเรยี ซึ�งการทอ่งเที�ยวไตห้วนัไดก้อ่ตั �งขึ�นเมื�อวันที� 24 มกราคม 2000 เพื�อบรูณะ
เมอืงจากแผน่ดนิไหวครั�งใหญ่เมื�อวนัที� 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาต ิจากผนืนํ�าสูย่อดเขา ที�นับจากความสงูระดบั 600-2000 เมตร มคีวามยาว 33 
กโิลเมตร เป็นทะเลสาบที�มภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ทําใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ย
พระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี�ยว ซึ�งเป็นที�มาของนามอันไพเราะวา่ “สรุยัิน-จันทรา” 
จากนั�นนําทา่นไปยัง   จากนั�นนําทา่น นมัสการอฐัขิองพระถงัซมัจั�ง ที�ไดอั้ญเชญิ อัฐิ
ธาตกุลับมาที�วดัเสวยีนกวง เมื�อปี ค.ศ. 1965  หลังจากนั�นนําทา่นนมัสการ ศาลเจา้
ขงจื�อและศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่(วดักวนอ)ู ซึ�งถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและ
เทพเจา้แหง่ความซื�อสตัย ์ แวะ ชมิชาอหูลง ที�ข ึ�นชื�อที�สดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มี
สรรพคณุชว่ย ละลายไขมันและเป็นของฝากที�คนไทยนยิมซื�อกลับเป็นของฝากชนดิ
หนึ�ง   จากนั�นนําทา่นเยี�ยมชม โรงงานพายสบัปะรด พรอ้มทํา DIY ซึ�งพายสบัปะรดเป็น
ขนมชื�อดงัของไตห้วนั มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลก ทกุทา่นจะไดช้ม
ตั �งแตข่ั �นตอนการเพาะปลกูสบัปะรดชื�อดัง จนถงึขั �นตอนการทําขนมรสเลศิ อสิระใหท้กุ
ทา่นไดล้องทํา ขนมพายสับปะรดดว้ยตวัทกุทา่นเอง ใหท้า่นไดท้า่นเลอืกซื�อ ขนมยอด
นยิมของไตห้วนั เคก้ไสส้ปัปะรด และขนมอื�นๆ อกีมากมาย 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (5)   เมนู เสี�ยวหลงเปา 

รับประทานอาหารมื�อพเิศษ “เมนูขึ�นชื�อของไตห้วัน “เสี�ยวหลงเปา” ที�โชวฝี์มอืเชฟดว้ย
การใชแ้ผน่แป้งเนื�อเนยีนนุ่มอร่อย กบัไสท้ี�ปรงุอยา่งลงตวั และจับเป็นจบีปิด 18 จบี
อยา่งสวยงาม ทานคูก่นักบัซอสสตูรเฉพาะ กอ่นรับประทานตอ้งจิ�มใหนํ้�าซปุไหลออกมา 
แลว้ทานไปทั �งคํา”  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก JINSHAN SAKURA BAY SPRING RESORT 
HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

*** พเิศษใหท้กุทา่นไดแ้ชนํ่�าแร่ภายในโรงแรม 

วันที่ 3 ฉื�อเฟิ� น – หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิ�ว – DUTY FREE – ศนูย ์
GERMANIUM – ซเีหมนิตงิ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้  ที�หอ้งอาหารของโรงแรม   (6)                            



 

 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ฉอืเฟิ�น  เป็นหมูบ่า้นโบราณที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั กลาง
หมูบ่า้นมทีางรถไฟพาดผา่น มอีาหารทอ้งถิ�นรถชาตดิ ีมนํี�าตก Shifen ที�ยิ�งใหญ่อลังการ
สวยงามมาก ใครที�แวะมาเที�ยวที�หมูบ่า้นนี�นอกจากจะไดเ้ที�ยวนํ�าตกแลว้ ยังได ้
เพลดิเพลนิกบัการปลอ่ยโคมลอย (คลา้ยโคมยี�เป็ง) และทานของอร่อยๆ ไดต้ลอดสอง
ขา้งทาง โคมลอยของไตห้วนั มชีื�อวา่ “โคมขงหมงิ” ถกูประดษิฐข์ ึ�นโดยขงเบง้ ที�
ปรกึษาดา้นการทหารคนสําคญัในประวัตศิาสตรย์ุคสามกก๊ เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมอืสื�อสาร
ของกองทัพตั �งแตเ่มื�อครั�งอดตี ปัจจบุันจะมเีทศกาลโคมไฟผงิส ีหรอื  PingXi Sky 
Lantern Festival จัดขึ�นทกุปีในวันหยวนเซยีว คอืวนัที� 15 ของเดอืน 1 ตามปฏทินิ
จันทรคต ิซึ�งเป็นคนืที�พระจันทรเ์ต็มดวงครั �งแรกในรอบปีหลงัผา่นพน้ตรุษจนี คลา้ยกบั
เป็นวันสง่ทา้ยเทศกาลตรุษจนีนั�นเอง  จากนั�นนําทกุทา่นเดนิทางสู ่ หมู่บา้นโบราณจิ�ว
เฟิ�น ในอดตีที�นี�เคยเป็นแหลง่เหมอืงแรท่องคําที�มชี ื�อเสยีงแตห่ลงัจากประเทศญี�ปุ่ นได ้
เขา้ครอบครองไตห้วันและสงครามโลกครั �งที�สองไดจ้ากไปที�แหง่นี�กเ็หลอืไวเ้พยีงแค่
ความทรงจําในอดตีที�เคยเฟื�องฟแูละถกูลบเลอืนไปตามกาลเวลาและเมื�อปี 1989 จิ�ว
เฟิ�นไดก้ลบัฟื�นขึ�นมามชีวีติชวีาอกีครั�งเพราะมกีารใชห้มูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ�นเป็นฉากใน
การถา่ยทําภาพยนตร“์เปยฉงิเฉงิชื�อ”และ“อูเ๋หยยีนเตอะซนัชวิ”ทกุทา่นจะไดส้มัผสั
บรรยากาศหมูบ่า้นโบราณอาหารพื�นเมอืงรสเลศิพรอ้มของที�ระลกึน่ารกัๆตลอดทางเดนิ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนั�นนําทกุทา่นเยี�ยมชม  อทุยานเหยห่ลิ�ว คาบสมุทรทางเหนอืของไตห้วันที�ทุกทา่น
จะตอ้งประหลาดใจกบัชายหาดที�มหีนิสวยรปูร่างแปลกตามากมายที�เกดิจากการกดัเซาะ
ของนํ�าทะเลและสายลมที�ปะทะมานับพนัๆปีไฮทไ์ลทท์ี�ทุกทา่นไม่ควรพลาดกค็อืโขด
หนิรปู “เศยีรราชนิ”ี ที�โดง่ดงัไปทั�วโลก  จากนั�นนําทา่น ไปชอ้ปปิ�งสนิคา้ ณ รา้นคา้
ปลอดภาษีที� DUTY FREE ซึ�งมสีนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนําใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อมากมาย ใน
ราคาที�ถกูเป็นพเิศษ จากนั�นนําท่านเยี�ยมชมสนิคา้สง่ออกชื�อดงัของไตห้วนัที�ศนูย ์
GERMANIUM POWER  เป็นสรอ้ยที�มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกาย ซึ�ง
สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยให ้
รา่งกายสดชื�นลดอาการปวด จากนั�นนําทา่นไปชอ้ปปิ�ง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที�คนไทย
เรยีกวา่  “สยามสแควรเ์มอืงไทย” มทีั �งแหลง่เสื�อผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของ
ฝากคนที�ทา่นรัก รองเทา้ยี�หอ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER  แบรนดท์ี�ดงัของญี�ปุ่ น 
รวมทั �งยี�หอ้ตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาที�
ประเทศไตห้วัน ถอืวา่ถกูที�สดุในโลก   อสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั    

ค่ํา  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� งของ
ทา่น 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  INTRENDY  HOTEL  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วันที่ 4 ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ลฟิทช์มววิช ั�น 89) – สนามบนิเถาหยวน – ทา่อากาศ
ยานสุวรรณภมู ิ

เชา  รบัประทานอาหารเชา้  ที�หอ้งอาหารของ
โรงแรม  (8)                                                      



 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึ�นตกึชมววิชั �น 89 ราคา 720 บาท) 
ตกึที�มคีวามสงูถงึ 508 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมอืงไทเป ที�นี�ยังมจีุดชมววิที�สงูตดิ
อันดบัโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ที�กนั
การสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผน่ดนิไหวและนําทา่นขึ�นลฟิตท์ี�มคีวามเร็วที�สดุในโลก ดว้ย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ี 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิเถาหยวน” 

14.15  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAY เที�ยวบนิที� 
TG633  (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

17.00  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ ในกรณีที�ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ป ดงันี�  รา้นเครื�องสําอาง รา้นชาอูห่ลง   
ศนูยป์ะการงัแดง รา้นเคก้ไสส้บัปะรด  ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทา่นละ 500 

บาทตอ่รา้น**** 

*** หมายเหต ุ ในกรณีที�ลกูคา้ปฏเิสธไมเ่ดนิทางตามตารางโปรแกรมทวัร ์ 
  ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทา่นละ 400 บาทตอ่ทรปิ***  

ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตั�วเครื�องบนิไป–กลับตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการ ไป–กลบัพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลื�อนวนั
เดนิทางได)้ 

2.คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ที�พักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบุ หรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ–สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี

7.นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบนิ THAI AIRWAYS ขาไปท่านละ 30 กก.  ขากลบัทา่นละ 30 กก 

8.คา่ไกดท์อ้งถิ�นนําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นท่องเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

10.คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

– การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี  อวยัวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวร
สิ�นเชงิ                1,000,000บาท 



 
– คา่รักษาพยาบาลตอ่อบัุตเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท(เงื�อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ี�บรษัิทไดทํ้า
ไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,000 NT (1,200 บาท)  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

**ต ั�งแตเ่ดอืนสงิหาคมเป็นตน้ไปชําระคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอื
ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

4.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีที�ไม่ใชพ่าสปอรต์ไทยกรณุาเตรยีมเอกสารคอื 

-พาสปอรต์ 

-ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 

-ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่

-สําเนาทะเบยีนบา้น  

-สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์

-รปูถา่ยส ี2 นิ�ว 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองกอ่นจะ
ยื�นวซีา่) 

6.คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูชํ้าระดว้ยตนเอง) 

7.คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ไทยที�ตอ้งการอยู่เกนิ 30 วัน 

8.คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ราชการ (พาสปอรต์ราชการตอ้งทําวซีา่ทกุกรณี) 

เง ื�อนไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครั�งแรก มัดจําทา่นละ 10,000 บาท หรอื ชําระทั�งหมด 

2.สว่นที�เหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีที�ไม่ชําระเงนิสว่นที�เหลอืตามเวลาที�กําหนด ขอสงวนสทิธิ�
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 



 
3.การจองจะมผีลสมบรูณ์กต็อ่เมื�อไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชื�อของผูเ้ดนิทางที�สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบสําเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง
มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั) 

4.ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง 
มฉิะนั�นทาง บรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

     เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆทั�งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึ�งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทั �งสิ�น 

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�จํานวนผูเ้ดนิทางตํ�ากวา่  25 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2.เที�ยวบนิ ราคาและรายการทอ่งเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทั�งสิ�น อันเนื�องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภยัธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิ ในกรณีที�ทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไม่เที�ยวบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบัุตเิหตทุี�เกดิจากความประมาทของตวันักท่องเที�ยวเอง 

7.เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิ�เฉพาะลกูคา้ที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น  

9.ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิและภาษีนํ�ามัน ณ ปัจจบุัน หากราคาตั�วเครื�องบนิและภาษีนํ�ามนัปรับ
สงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิตามราคาตั�วเครื�องบนิและภาษีนํ�ามนัตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว  

 


