
 

 

รหัสทัวร  JWL1900635 
ทัวรไตหวัน-อุทยานอาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TG) 
- ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสริุยนัจันทรา 
- น่ังรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน 
- ชอปปم�ง ยานซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนทมารเก็ท 
- เที่ยวหมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ถายรูปคูลๆ 
- ถายรูป เช็คอิน อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว  
- แถมฟรี!!! กระเป�าชอปปم�งสดุเกพบัเกบ็ไดจุของไดเยอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที1่ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วดัพระถงัซัมจั๋ง-เมืองเจียอ้ี 
04.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน4ประตู2 

สนามบนิสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบนิไทยแอรเวย (TG) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก (*บริการอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 

  
 
 
07.10 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบินไทยแอรเวย 

เที่ยวบินที ่TG632//TG634 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
3.45 ช่ัวโมง)  

 
TG632 08.25-13.05 น. เดนิทางพีเรียต ดังน้ี 

04 – 07 เมษายน 62 
16 - 19 พฤษภาคม 62 

 
TG634 07.10-11.50 น. เดินทางพีเรียต ดังน้ี 

03 – 06 มิถนุายน 62 
12 – 15 กรกฎาคม 62 

 
13.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตหวัน เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเปนเวลาทองถิ่น) หลงัจากทานไดผานพธิกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เซท็เบอเกอร+ชานม 



 

 

จากน้ันนําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสรุิยันจันทราหรือ SUN 
MOON LAKE ไดรับการขนานนามวาเปน "สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน" และ
เปนที่ๆคนไตหวันนิยมมาฮันนีมูนกันดวย ซึง่เปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่โดง
ดัง และเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว อีกแหงของชาวไตหวัน โดยบริเวณรอบ ๆ 
ทะเลสาบแหงน้ีมีจดุทองเที่ยวที่สําคัญมากมาย กคื็อ วัดพระถังซัมจ๋ัง ซึง่เปนวดั
เกาแกมาก ซึ่งสรางมาเพื่อเปนเกียรติ ใหพระถังซมัจัง๋ ที่บุกป�าฝ�าดงจากจีนไป
อินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปฎกกลับมา ววิภายในวัดมคีวามสวยงาม สงบ 
เหมาะแกการน่ังชมววิทัง้ทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไมไดเมื่อใครไดมา
เยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา น่ันคือ ไขตมใบชา ไขตมน้ําซุปใบชาใสเหด็หอม
และสมุนไพรจีนหอมกรุน รสชาติของไขตมน้ันกลมกลอมพอดีไมตองเติมซอสให
เสียรสชาต ิรับรองวาอรอยจนหยดุไมอยูเลยทเีดียว ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิม้
ลอง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง ไกอบโอง 
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอ้ี เพื่อพักผอนพรอมเดินทางสูอุทยาน
แหงชาติอาลีซานในวันรุงขึ้น 
พักที่  Ali Mountain Oriental Prarl หรอืเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
วันที่2  อาหลซีาน-น่ังรถไฟโบราณ-รานชา-ฟงเจีย๋ไนทมาเกท็ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเที่ยวชม อทุยานแหงชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแหงน้ียงัเตม็ไปดวย
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ และเปนอุทยานทีม่ีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน ซึ่ง
อุทยานแหงน้ีน้ันต้ังอยูบนภูเขาสูงทีม่คีวามสูงกวาระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร 
โดยประมาณ ในฤดูใบไมผล ิดอกซากุระจะบานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีก



 

 

นานาชนิด ทานสามารถเดินเที่ยวธรรมชาติ  ด่ืมด่ําไปกับความงดงามของความ
อุดมสมบูรณ ซึง่ทานจะไดสัมผัสกับตนสนสูงชัน ซากตนไมโบราณแปลกตา และ
ตนไมนานาพันธุ ซึง่เปนอุทยานทีม่คีวามสมบูรณอยูมาก นําทาน น่ังรถไฟ
โบราณ ชมจุดทองเที่ยวสาํคญัตาง ๆ ภายในอุทยานแหงชาติอาลีซาน จากน้ัน
นําทานแวะชม รานใบชาไตหวัน ใหทานไดลิม้ลองรสชาติชาที่ขึน้ช่ือของไตหวัน 
ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยสลายไขมัน โดยชาของทางรานน้ันปลูกบนภูเขา
อาลีซานในระดับความสงูเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และอีกทัง้ยังเปนของ
ฝากทีค่นไทย มาเที่ยวไตหวันแลวนิยมซือ้กลับไปเปนของฝากชนิดหน่ึงเลยก็วาได  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ท ทานจะไดเพลิดเพลินไปกบัการชอปปم�ง

ชิวๆ ที่เปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดของไตหวันและราคาก็ถกูกวาในไทเป มขีอง
ขายมากมายใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เส้ือผา รองเทา 
กระเป�า เคร่ืองสําอางค อีกทั้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street 
Food มากมายทีดึ่งดูดนักทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิม้รสของความอรอยและที่
สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงน้ีน้ันมีสินคาพื้นเมืองทีม่กัจะลดราคาไดอยางถกู
สุดๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู สกุี้เชียนเยสไตสไตหวัน 
พักที่ Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่3  ไทเป-รานสรอย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรงุไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตาง ๆ  
ของไตหวัน ทัง้การศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู
ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลานคน พาทานแวะชม ศนูยสรอย
สุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ที่เปนเคร่ืองประดับเพือ่สุขภาพ มีทัง้แบบสรอยขอมอื 
และสรอยคอ มคุีณสมบัติในการป�องกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดใน
รางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของ
ชาวไตหวันต้ังแตโบราณ ใหทานไดเลือกซือ้สินคาตามอัธยาศัย จากน้ันนาํทานชม 
อนุสรณสถานเจียงไคเชค  เปนหน่ึงสัญลักษณของประเทศไตหวัน และสถานที่
ทองเที่ยวหลกัทีต่องมาของเมืองไทเป สรางขึน้ต้ังแตป 1976 เพื่อเปนการรําลกึ
และเทดิทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค เปนอาคารสีขาวทั้ง 4 ดานมีหลงัคา
ทรง 8 เหล่ียมสีน้ําเงินแบบสถาปตยกรรมแบบจีน ตัง้เดนเปนสงาอยูตรงกลาง
ของจตุัรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มบัีนไดดานหนา 89 ขั้นเทากับอายุ
ของทานประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสมัฤทธิ์ของทานในทา
น่ังขนาดใหญทีม่ีใบหนายิม้แยมตางจากรูปปم�น  ของทานในที่อ่ืนๆ ซึง่จะมีทหาร
ยืนเฝ�าไว 2 นายตลอดเวลา และทีก่ําแพงดานหลังจะมขีอความปรัชญาทาง
การเมืองการปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง 
ชม วัดหลงซาน(Lungshan Temple) เปนหน่ึงในวดัที่เกาแกและมีช่ือเสียง
มากที่สดุแหงหน่ึงของเมืองไทเป เพื่อเปนสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตาม
ความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกบัวดัพทุธของจีนแต
มีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวดัสไตล
ไตหวัน ทาํใหทีน่ี่เปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเป จากน้ัน
นําทานอิสระชอปปم�ง ตลาดซีเหมินตงิ เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ 
แหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิฟ๊ช็อป 



 

 

สไตลวัยรุนมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งสินคาหลากหลายรวมทัง้สินคาแฟช่ันเท
รนใหมๆ มากมายตามอัธยาศัย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง 
พัก Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท 

 
 
 
 
 
 

 
วันที่4 ไทเป-Duty Free-อทุยานเหยหลิว่-จิ่วเฟم�น-Gloria Outlets- 

เถาหยวน-กรุงเทพ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานแวะชอปปم�งที่ราน Duty Free เจาใหญที่สุดของไตหวัน ทีตึ่ก Everrich 
ซึ่งใครมาไตหวนัตองชอปที่น่ีกอนกลับ เพราะที่น่ีรวมของฝากทัง้ขนมและสินคา
แบรนดเนมไวครบครัน นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิว่ หน่ึงในสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาตขิองไตหวันต้ังอยูทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป 
(New Taipei City) เขตตําบลวานหลี ่(Wanli District) ดวยความโดดเดน
ทางธรณีวทิยากับหินรูปรางแปลกตา ซึ่งภมูิทศันหินของเยหลิวถือเปนหน่ึงในสิ่ง
มหศัจรรยที่มช่ืีอเสียงมากที่สดุในโลกอีกแหงหน่ึงเลยกว็าไดเปนชายหาดทีม่ี
ช่ือเสียงเต็มไปดวยโขดหนิทีม่ีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกิดจากการกดักรอน
ของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหิน
ชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธดิา รูปเทียน ดอก
เห็ด เตาหู รังผึง้ซึ่งมีช่ือเสียงทัว่ทัง้เกาะไตหวันและทัว่โลก  ใหทุกทานไดถายรูป 
ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน แวะซื้อของฝาก ที่ รานขนมพายสบัปะรด ซึง่เปน
ขนมช่ือดังของไตหวัน มรีสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจกัไปทัว่โลก อิสระใหทกุทาน



 

 

ไดลองทานและเลือกซื้อขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมขีนมอีกมากมายใหทาน
ไดเลือก ไมวาจะเปน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปนตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีนซีฟู�ดพ้ืนเมือง (เป�าฮื้อ) 
นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen) เมืองดังยอดฮติของ
นักทองเที่ยวที่หามพลาด เพราะนอกจากเสนหที่มคีวามรูสกึคลายเหมือนมาเที่ยว
ญี่ปุ�น ที่น่ียงัถกูประดับประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเปนเอกลกัษณไม
เหมือนเมือง  ไหนในไตหวัน แถมที่น่ียงัถกูกลาวขานวา จิ่วเฟم�น เปนสถานที่แรง
บันดาลใจของภาพยนตรอนิเมะช่ือดังอยาง Spirited Away อีกดวย หลงัจาก
น้ันมาจิว่เฟم�นเลยบูมมาก มาไทเปแลวตองมาจิว่เฟم�นยังไงยงังั้น นําทานชอปปم�ง 
Gloria Outlets แลนดมารคอันดับหน่ึงที่สดุแหงประสบการณชอปปم�งเหนือ
ระดับ กับสินคาแบรนดเนมระดับโลกในราคาพิเศษ นําทานเดินทางสูสนามบินเถา
หยวน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองไทเป เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
แอรเวย เที่ยวบินที ่TG635 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 
ช่ัวโมง)   

22.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆกต็ามที่ระบุไวในรายการทวัร ไม
วาจะสาเหตุใดกต็าม ลกูคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม 300 NTD ตอ ราน ตอ ทาน โดยไกด
ทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลกูคาโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวนั การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวัน
ละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบรหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขบัรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทกุทาน ยกเวน 
ทารกอายุไมเกิน 2 ป ยกเวนให) ทานละ 1,300 NTD/ทรปิ/ทาน 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

04-07 เมษายน 2562 24,999 24,999 5,500 
16 - 19 พฤษภาคม 2562 24,999 24,999 5,500 
03 - 06 มิถุนายน 2562 20,999 20,999 5,500 
12 – 15 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 5,500 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
2. (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgrade ที่น่ังเปน Business Class ได และตองเดินทางไป-

กลับพรอมต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเลื่อนวันได) 
3. คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน 
4. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวในรายการทวัรขางตน 
5. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
6. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระที่สายการบิน 20 กิโลกรัม ขึ้นเคร่ืองได 7 กิโลกรัม 
7. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
     1.  ภาษหีัก ณ ที่จาย 3%และภาษมีูลคาเพิ่ม 7% 
     2.  คาทําหนังสือเดินทางไทย 
     3.  คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาต ิ(PASSPORTไทยไดรับการ
ยกเวนการทํา วีซาเขาประเทศไตหวัน) 
     4.  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 

5. คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,
การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคน
เขาเมอืงและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษทัฯ 

6. คาทปิไกด คนขับรถ ทานละ 1,300 NTD ตอทรปิ สําหรับหวัหนาทวัรแลวแตความ
ประทบัใจ และน้ําใจจากทาน 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจํา 

10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

  การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วนั 
ทานควรจดัเตรียมคาทวัรใหเรียบรอยกอนกาํหนด เน่ืองจากทางบริษทัตองสาํรอง
คาใชจายในสวนของคาทีพ่ักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมติั 

  หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

  หากในคณะของทานมผีูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

  ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรชําระเงินคา
จองคาทวัรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคนืเงิน ไดทกุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจ
คนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ
ที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ
และเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง กอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํา

กรุปไดอยางนอย 15 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืน
ใหถาตองการ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนาทวัรและอุบัติเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง ๆ  เปนตน 

  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา - ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใด  ๆกต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 


