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เดินทางตลอดเดอืนพฤษภาคม - 

ธันวาคม 2561 

          

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ไตหวนั - เถาหยวน  - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต 

06.00 น. สมาชกิทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเตอร 

S ประต ู8   

สายการบนิ CHINA AIRLINE  เจาหนาที ่ คอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดนิทางสาํหรบัทกุทาน 

08.30 น. ออกเดนิทางสู กรงุไทเป โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  เที่ยวบนิ

ที่ CI 838 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 

3.40 ชัว่โมง) 

13.10 น. ถงึทาอากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว 

บรกิารอาหารวาง.. ชานมไขมุก + ขนมเคก  

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับ 3 

ของเกาะไตหวัน เมืองนี้จะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือ

ของเกาะ และทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองนี้มีความคึกคักอยูตลอดเวลา 

จากนั้นนําทานชอปปง ตลาดฟงเจีย๋ไนทมาเก็ต ตลาดนดักลางคืนที่มี

ชื่อเสียงของเมืองไทจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปงเลือกซื้อสิ่งของที่

ถูกใจ ทานที่ชืน่ชอบรองเทา ONITSUKA TIGER พลาดไมไดทีน่ีร่าคา

ถูกกวาเมอืงไทยอยางแนนอน 

ค่าํ   บริการอาหารค่าํ  ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีพืน้เมอืง 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : WE MEET HOTEL หรอืเทียบเทา 

วนัที่สอง           ไถจง - หนานโถว - ลองเรือชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดั

พระถงัซัมจัง๋ - วดัเหวนิหวู 

       ชิมชาอูหลง - ไทเป - รานขนมพายสบัปะรด - ซือ่หลนิไนทมารเก็ต  
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   



 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมือง

หนานโถว ลองเรือทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา ซึ่งไดรับการกลาวขานวา

งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวันต้ังอยูใน

เขตของซันมลูเลกเนชั่นแนลซีนิก

แอเรียซึ่งทางการทองเท่ียวไตหวัน

ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 

2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่ 21 กันยายน 

1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจาก

ความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เปน

ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดดเดน 

ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปน

ที่มาของนามอันไพเราะวา สรุิยนัจนัทรา ใหทานดื่มด่ํากับบรรยากาศริม

ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญที่สุดแหงเดียวของ

ไตหวัน นําทานขึ้นสูวดัเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถงัซมัจัง๋ที่ได

อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อป ค.ศ.1965  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..ปลาประธานาธบิด ี 

หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่ 

วดัเหวนิหวู ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหง

ความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ

1ลานเหรียญไตหวัน  

จากนั้นนําทาน ชิมชาอูหลง ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอาลีซันดวยสภาพ

อากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่นี่ทําใหชาที่นี่มีรสชาติดี

กลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่นี่ยัง

เปน 

พันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทย

แถบเชียงราย อิสระชิมชาชนิดตางๆ

หรือเลือกซื้อเปนของฝาก 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป 

ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนม

ยอดนิยมของไตหวัน  



 
รานขนมพายสบัปะรด ซึง่มีขนมอื่นๆ อีกกวา100 ชนิด ใหทานไดเลือก

ซื้อเปนของฝาก ตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําทุกทานไปชอปปงตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลนิไนทมารเก็ต ไนท

มารเก็ตท่ีมีขนาดใหญที่สุดในเมอืงไทเป ซึ่งแบงเปน 2 โซน คือ ตลาด

อาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ข้ึนชื่อที่สุดของ

ไตหวันคือ เตาหูเหม็น หากใครไปไตหวันแลว ไมไดลิ้มลองรสชาติของ

เตาหูเหม็น ก็ถือวาไปไมถึงไตหวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีตน

กําเนิดที่ไตหวัน คือ ชานมไขมกุ สวนตลาดคนเดินก็มีสินคาหลากหลาย

ชนิดตั้งแตราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท้ังสินคาเสื้อผา รองเทา 

เครื่องประดับ โดยที่รองเทาผาใบ รองเทากีฬาย่ีหอตางๆจะมีราคาถูก

กวาเมืองไทยประมาณ 20-30%  

หมายเหต.ุอสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : HAPPINESSINN – TAIPEI HOTEL หรอื

เทยีบเทา  

วนัที่สาม          ไทเป - รานสรอย - อุทยานแหงชาตเิยหลิว่ - น้าํตกซอืเฟน – 

ปลอยโคมลอย (2 ทาน / 1 โคม) 

        หมูบานโบราณจิว่เฟน - ตลาดซเีหมนิติง  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานไปยังศูนย GERMANIUM POWER CENTER เปนสรอย มีพลัง

พิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกายใหระบบไหลเวียนโลหิตดี  

ลดอาการปวดเมื่อยและยังมีนาฬกิาหลากหลาย 



 
แบรนดจากทั่วโลกใหทานไดเลือกชมกันตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู 

อุทยานเยหลิว่ ซึ่งเปนสถานที่

ทองเที่ยวที่เปนแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล ประกอบดวยโขด

หินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน รูป

เทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ที่เกิด

จาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 

และการกัดกรอนของน้ําทะเลและ

ลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี 

รองเทาเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไตหวันและทั่วโลก  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีซีฟูด  

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู น้ําตกซอืเฟน น้ําตกขนาดใหญดวยความ

สูง 20 เมตร ไฮไลทเดนของเมืองที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากมีความ

สวยงามจนไดรับการขนานนามวา “ไนแองการาแหงไตหวัน” ใครอยาก

ปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ เปน

อีกหนึ่งสถานี  

ทีผู่คนนิยมปลอยโคมลอยกระดาษกัน ใหทกุทานไดปลอยโคมฟร!ี!(รวม

คาโคมแลว 2 ทาน/1 โคม)  

ลักษณะเดนของซือเฟนคือมีเสนทางรถไฟท่ีตั้งคูขนานไปกับถนน

โบราณซือเฟน ใหความรูสึกคลายกับ

ตลอดรมหุบของบานเรา ทั้งยังมี

ความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเปนอยาง

มาก ภายในตัวเมืองเต็มไปดวยรานคา, 

รานอาหารพื้นเมือง, รานขายของที่ระลึก

และอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย จากน้ัน

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน ที่ต้ังอยูบริเวณไหลเขาในเมือง

จีหลง จิ่วเฟนเปนแหลงเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณปจจุบัน

เปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญแหงหนึ่ง เพราะนอกจากจะเปนถนนคน

เดินเกาแกที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไตหวันแลว นักทองเท่ียวจะเพลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต

และยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซื้อเปนของขวัญ

ของฝาก 



 
ค่าํ   รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..สกุี้ชาบ ูชาบูสไตล

ไตหวนั (ทานละ 1 เซ็ต) 

หลังอาหาร นําทานเดินทางชอปปง ตลาดซเีหมนิตงิ ใหทานไดอิสระช

อปปงในแหลง ชอปปงแหงนี้ เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ

แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก 

กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เสื้อผา รองเทากีฬายี่หอดัง เชน ONISUKA 

TIGER , NIKE, ADDIDAS ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทย  

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : HAPPINESSINN – TAIPEI HOTEL หรอื

เทยีบเทา  

วนัที่สี ่         ไทเป - กระเชาเมาคง – DUTY FREE - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – 

ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตร)        นัง่รถไฟหวัจรวด – GLORIA OUTLET - 

สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

หลังอาหาร นําทาน นัง่กระเชาเมาคง ชมบรรยากาศธรรมชาติอัน

สวยงาม และทิวทัศนเมืองไทเปในมุมมองที่แตกตางจากบนภูเขาที่เขียว

ขจี และยังเปนแหลงเพาะปลูกชาที่มีชื่อเสียงของไตหวันอีกดวย จากนั้น 

นําทานชอปปงของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการชอปปง

ตามอัธยาศัย ตอดวย นําทานเดินทางสู อนสุรณสถานเจียงไคเชค็”ตัว

อาคารเปนหินออนทั้งหลัง มีลักษณะการ

กอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง 

งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่วางขวาง ทํา

ใหอนุสรณแหงนี้เปนสถานที่ทองเท่ียวที่

มีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดานขาง

อาคารเปนหอแสดงดนตรีและโรงละคร

แหงชาติ 

 

 

 

 

 



 
เทีย่ง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..เสีย่วหลงเปา 

หลังอาหาร นําทานแวะถายรปู ณ  ตึกไทเป 101 

ถายรูปคูกับตึกระฟาทีม่ีความสูงถึง 508 เมตร

สรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมช้ันเยี่ยมสามารถ

ทนทานตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวและ

การปองกันวินาศกรรมทางอากาศนําทานขึ้นลิฟต

ที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 

1,010 เมตร **ไมรวมบัตรขึน้ตกึ**  

จากนัน้นาํทานนัง่รถไฟหวัจรวด ความเรว็สงู 

จากนั้นนําทานชอปปง GLORIA OUTLETS สินคาถูกปลอดภาษีให

ทาน เลือกชอปปงเชนเส้ือผา,กระเปารองเทา และสินคาแบรนดเนมชั้น

นําและอื่นๆอีกมากมาย 

หมายเหต.ุ  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนั้นนําทานสูสนามบินเถาหยวน 

   22.35 น. เหริฟาเดนิทางสู กรงุเทพ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  

เทีย่วบนิที ่ CI 837 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 

3.45 ชัว่โมง) 

01.20+1 น. ถึงทาอากาศยาน สวุรรณภูมกิรงุเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 

 หรือ 23.10 น. เหริฟาเดนิทางสู กรงุเทพ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  

เทีย่วบนิที ่ CI 837 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 

3.45 ชัว่โมง) 

02.00+1 น. ถึงทาอากาศยาน สวุรรณภูมกิรงุเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

อตัราคาบรกิาร ผูใหญ 

ผูใหญ 2 

ทาน 

เด็กอาย ุ2-

11 

(เสรมิเตยีง) 

ผูใหญ 2 ทาน 

เด็กอาย ุ2-11 

(ไมเสริม

เตยีง) 

พักเดยีว 

จายเพิม่ 

09 – 12 ส.ค. 61 

วนัแมแหงชาต ิ
24,333 24,333 23,333 3,900 

01 – 04 ก.ย. 61 23,333 23,333 22,333 3,900 

06 – 09 ก.ย. 61 23,333 23,333 22,333 3,900 

13 – 16 ก.ย. 61 23,333 23,333 22,333 3,900 

20 – 23 ก.ย. 61 23,333 23,333 22,333 3,900 

27 – 30 ก.ย. 61 23,333 23,333 22,333 3,900 

04 – 07 ต.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

11 – 14 ต.ค. 61 

วนัคลายวนัสวรรคต 

ร.9 

26,333 26,333 25,333 3,900 

18 – 21 ต.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

19 – 22 ต.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

20 – 23 ต.ค. 61 

วนัปยมหาราช 
26,333 26,333 25,333 3,900 

21 – 24 ต.ค. 61 

วนัปยมหาราช 
26,333 26,333 25,333 3,900 



 

25 – 28 ต.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

01 – 04 พ.ย. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

22 – 25 พ.ย. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

07 – 10 ธ.ค. 61 

วนัรฐัธรรมนญู 
26,333 26,333 25,333 3,900 

13 – 16 ธ.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

20 – 23 ธ.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

22 – 25 ธ.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

25 – 28 ธ.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

26 – 29 ธ.ค. 61 25,333 25,333 24,333 3,900 

 

อัตราคาบรกิารนีร้วม  

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 คาที่พักโรงแรมตามท่ีระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 

 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง 

 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 คารถโคชปรับอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *

ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัด 

ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงิน

ประกัน ทานละ 500,000 บาท  

คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต) 

**กรณตีองการประกนัที่มคีวามคุมครองเพิม่เติม สามารถสอบถามซือ้เพิ่มเตมิ

ได** 

 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 

 คาระวางกระเปาเดนิทางน้าํหนักไมเกนิทานละ 2 ชิน้ น้ําหนักรวม 30 กก.  
 

อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาทําพาสปอรต   



 
 คาใชจายสวนตัว คามินิบาร  คาซักรีด ตางๆ 

 คาภาษี 7 %  คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทปิไกดทองถิน่และพนกังานขบัรถ ตอทาน รวม 800 NTD 

 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

/ อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม

แจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวตามรายการ 

ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะ

เหมาจาย 

การยกเลกิ 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให 

เมื่อผลวีซาผานแลวมกีารยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา

มัดจํา 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15  วัน   เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของ

ราคาทัวร 

5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ

และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมา

จายในเท่ียวบินนั้นๆ 

การชาํระเงนิ  

บรษิทัฯ ขอรบัมดัจาํในวนัจองทวัรทานละ 10,000 บาท สวนทีเ่หลอื ทัง้หมด

ขอรบักอนเดนิทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 



 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่

เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, 

ความลาชา หรือจากอุบัติเหตตุางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละ

สิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อัน

เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธใน

กรณีอื่น 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 

แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก 

ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่

ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให 

แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 

ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ

เทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก

ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงิน

ใดๆทั้งสิ้น แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอ

สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

เอกสารทีใ่ชสาํหรบัทองเทีย่ว 

หนงัสอืเดนิทาง (ตองมอีายคุงเหลอืไมต่าํกวา 6 เดอืน) 

พรอมถายสาํเนามาใหกบับรษิทัทีท่านจองทวัร 

หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 

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


