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เดินทางตลอดเดอืนพฤษภาคม - 

ธันวาคม 2561 

            

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ไตหวนั - เถาหยวน  - ไถจง  - หมูบานญีปุ่นเกาฮโินก ิ- 

เมอืงเจยีอี ้

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 หมูบานญีปุ่นเกาฮโิน

ก ิ(Hinoki Village)  

อดีตเปนบานพักของทหารญี่ปุนในชวง

ปกครองไตหวัน ภายในหมูบานจะเปนบาน

เกาสไตสญี่ปุนชั้นเดียว ปจจุบันเปนรานขาย

ของเกไกมากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑท่ี

บอกเลาเรื่องราวในอดีตของที่นี้ดวย ใหทานไดชมเลือกซื้อสินคา

พื้นเมืองและถายรูปกับววิสวยๆที่ไมควรพลาด ตอดวย นําทานเดินทาง

ตอไปยัง เมืองเจยีอี ้ซึ่งเปนที่ต้ังของอุทยานอาลีซาน 

ค่าํ  บริการอาหารค่าํ  ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีพืน้เมอืง 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : CHIAYI KING HOTEL หรือเทยีบเทา 



 
วนัที่สอง           เมอืงเจยีอี ้- นัง่รถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาตอิาลซีาน - 

เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอทุยาน  

                         ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจีย๋ไนทมาเก็ต 
 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนัน้เดนิทางสูเมือง

เจีย้อี ้

ตอดวย  นําทานสู อุทยานอาลซีาน (ใชเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 

ชั่วโมง)  

นําคณะทานนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี 

ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวัน ตั้งแตสมัยท่ีญี่ปุนยังปกครองอยูมีทั้ง

นักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่นี่ 

เนื่องจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ทั้งปาไม เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ

จนหาที่อื่นเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตตองมา

เยือนนําทุกทาน เดินชมปาสน 2,000 ป ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน พริ้ว

ตามลมอยางเปนธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเก็บ

ภาพ  ไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขา

อาลีซาน 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

 หลังอาหาร นําทาน ชิมชาอหูลงไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซัน

ดวยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของท่ีนี่ทําใหชาที่นี่มี

รสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่นี่ยังเปนพันธุชาท่ีนํามาปลูกใน

ประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเปนของ

ฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมอืงไถจง เมืองซึ่งมี

ความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะไตหวัน เมืองนี้จะเปนศูนยกลางการ

เดินทางจากทางดานเหนือของเกาะ และทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองนี้



 
มีความคึกคักอยูตลอดเวลา จากนั้นนําทานชอปปง ตลาดฟงเจี๋ยไนทมา

เกต็ ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ใหทานไดอิสระกับ

การชอปปงเลือกซื้อส่ิงของที่ถูกใจ ทานทีช่ืน่ชอบรองเทา ONITSUKA 

TIGER พลาดไมไดทีน่ีร่าคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน 

หมายเหต.ุอสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : KUN HOTEL หรือเทยีบเทา  

วนัที่สาม           สวนดอกไมจงเซอ - หนานโถว - ลองเรอืชมทะเลสาบสรุิยนั

จนัทรา – วดัเหวนิหวู - ไทเป 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู สวนดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 

ไร ที่เต็มไปดวยดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 สายพันธุ เชน ดอก

ลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร ดอกเสจ และที่นี่ยังเปนฟารมดอกไมเดียวท่ีประสบ

ความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไตหวัน  ซึ่งฟารมดอกไม

จงเซอจะมีดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับหมุนเวียนกันใหไดชมกัน

ตลอดทั้งป 

ชนดิดอกไม / เดอืน 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

ดอกทานตะวนั             

ดอกดาวกระจาย             

ดอกทวิลปิ             

ดอกลลิลี ่             

ดอกคาลลา ลลิลี ่             

ดอกเสจ             

ดอกดาวกระจาย (สี

เหลอืง) 

    
       

 

ดอกกหุลาบ             

ดอกสกลุเทยีน             

ดอกเสจ (สแีดง)             



 
ดอกดาวเรือง             

ดอกบวั             

**ตารางขางตนแสดงระยะเวลา ของดอกไมที่พลบิานในแตละเดือน 

ทั้งนีข้ึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละปดวย ซึง่ระยะเวลาขางตนอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง** 

จากนั้น นําทานเดินทางสูเมืองหนาน

โถว ลองเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

ซึ่งไดรับการกลาวขานวางดงามราว

กับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวันต้ังอยูใน

เขตของซันมลูเลกเนชั่นแนลซีนิก

แอเรียซึ่งทางการทองเท่ียวไตหวันไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 

2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่ 21 กนัยายน 

1999  

รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจากความ

สูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบท่ีมี

ภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหตัว

ทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปนที่มาของ

นามอันไพเราะวา สุรยินัจนัทรา ใหทานดื่มด่ํากับบรรยากาศริม

ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..ปลาประธานาธบิด ี 

หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่วัดเหวนิหวู ซึ่ง

หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหง

ความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ

1ลานเหรียญไตหวัน จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป  

ค่าํ   รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..สกุี้ชาบ ูชาบูสไตล

ไตหวนั (ทานละ 1เซ็ต) 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : YISU HOTEL หรอืเทียบเทา  

วนัที่สี ่         ไทเป - รานขนมพายสบัปะรด - อุทยานแหงชาตเิยหลิว่ - หมูบาน

โบราณจิว่เฟน  

      ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตร) - ตลาดซเีหมนิตงิ  



 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน 

รานขนมพายสบัปะรด ซึง่มีขนมอื่นๆ อีกกวา 100 ชนิด ใหทานไดเลือก

ซื้อเปนของฝาก ตอดวยนําทานเดินทางสู อุทยานเยหลิ่ว ซึ่งเปนสถานที่

ทองเที่ยวที่เปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดวยโขดหิน

ชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน รปูเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก 

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล 

โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทาเทพธิดา ซึ่งมีช่ือเสียงทั่วในเกาะ

ไตหวัน  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีซีฟูด  

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิว่เฟน ที่ตั้งอยูบริเวณไหล

เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟนเปนแหลงเหมืองทอง ที่ทีช่ือเสียงตั้งแตสมัย

โบราณปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

แหงหนึ่ง เพราะนอกจากจะเปนถนนคนเดิน

เกาแกที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไตหวันแลว 

นักทองเที่ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบ

ดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาว

ไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่น

ชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและ

ซื้อเปนของขวัญของฝาก จากนั้น

นําทาน แวะถายรปูคูกบั ตกึไทเป 

101 ตึกระฟามีความสูงถึง 508 

เมตรสรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้น

เยี่ยมสามารถทนทานตอการ

สั่นสะเทือนของแผนดินไหวและการปองกันวินาศกรรมทางอากาศ และ

ยังมลีิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 1,010 เมตร  

**ไมรวมบัตรขึน้ตกึ** 

จากนั้น นําทานเดินทางชอปปง ตลาดซเีหมนิตงิ ใหทานไดอิสระชอปปง

ในแหลง ชอปปงแหงนี้ เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯแหลง

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก 

กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เสื้อผา รองเทากีฬายี่หอดัง เชน ONISUKA 

TIGER , NIKE, ADDIDAS ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทย  



 
หมายเหต.ุอสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : YISU HOTEL หรอืเทียบเทา  

วนัทีห่า          ไทเป - รานสรอย - อนสุรณสถานเจียงไคเชค็ – วดัจหูลนิซาน – 

MITSUI OUTLET  

      สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

หลังอาหาร นําทานไปชม GERMANIUM POWER CENTER เปน

สรอย มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับ

สภาพประจุลบ บวกในรางกายใหสมดุล ชวยใหรางกายเปนปรกติ ระบบ

ไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี 

นาฬกิาหลากหลายแบรนด  

จากนั้น นําทานเดินทางสู อนสุรณสถานเจยีงไคเชค็ ตัวอาคารเปนหิน

ออนทั้งหลัง มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง งดงาม มี

อาณาเขตที่กวางขวาง ทําใหอนุสรณแหงนี้ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางอาคารใหญเปนหอแสดงดนตรีและ

โรงละครอีกดวย 

เทีย่ง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..พระกระโดดกาํแพง 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู วัดจู

หลนิซาน กวนอิมซื่อ เปนวัดใหญที่มี

ประติมากรรมสวยงาม  แวะไหวขอพร

เจาแมกวนอิมพันมือและเทพเจาองค

อืน่ๆ ขอพรในเรื่องโชคลาภ ความรัก 

การงาน การเรียน สุขภาพ คาขาย  

ทั้งนี้ยังเหมะกับการถายภาพไดอยาง

สวยงาม อีกท้ังยังมีความสงบและศักดิ์สิทธิ์เปนที่นับถือของชาวไตหวัน

และตางชาติมากมายตอดวย  

จากนั้นนําทานชอปปง MITSUI OUTLETS สินคาถูกปลอดภาษีใหทาน 

เลือกชอปปงเชนเส้ือผา,กระเปารองเทา และสินคาแบรนดเนมชั้นนําและ

อื่นๆอีกมากมาย 

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 

26 – 30 ก.ค. 61 25,333 25,333 24,333 4,333 

01 – 05 ส.ค. 61 25,333 25,333 24,333 4,333 

13 – 17 ก.ย. 61 25,333 25,333 24,333 4,333 



 

16 – 20 ต.ค. 61 27,333 27,333 26,333 4,333 

27 – 31 ต.ค. 61 27,333 27,333 26,333 4,333 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 27,333 27,333 26,333 4,333 

14 – 18 พ.ย. 61 27,333 27,333 26,333 4,333 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 27,333 27,333 26,333 4,333 

01 – 05 ธ.ค. 61 

วนัพอแหงชาต ิ
27,333 27,333 26,333 4,333 

06 - 10 ธ.ค. 61 27,333 27,333 26,333 4,333 

23 – 27 ธ.ค. 61 27,333 27,333 26,333 4,333 

 

อัตราคาบรกิารนีร้วม  

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 คาที่พักโรงแรมตามท่ีระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 

 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง 

 คาภาษีสนามบินของทัง้สองประเทศ 

 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 1000 NTD 

 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

/ อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม

แจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวตามรายการ 

ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะ

เหมาจาย 

การยกเลกิ 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให 

เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา

มัดจํา 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15  วัน   เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของ

ราคาทัวร 

5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ

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 หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

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 

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


