
 

 

รหัสทัวร ADT1902765 
ทัวรไตหวัน ปใหมม่ังมี 6 วัน 5 คืน (TG)  
ไทเป พิพิธภัณฑกูกง อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง  
ตลาดซื่อหลินไนทมาเก็ต ฟารมแกะชิงจิ้ง ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู 
ตลาดฟงเจ๋ียไนทมาเก็ต เมืองเจียอ้ี หมูบานฮโินกิ อุทยานแหงชาติอาลีซาน เมืองจีหลง    
อุทยานแหงชาติเยหล่ิว หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น   
พิเศษ แชน้ําแรในหองพักสวนตัว 1 คืน 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก         วันศุกร ที ่27 ธันวาคม 2562       
        กรุงเทพฯ - ไตหวนั - เถาหยวน  - เมืองเจียอ้ี – หมูบานญีปุ่�นเกาฮโินกิ  

05.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคานเตอร D ประตู 3 
สายการบิน THAI AIRWAYS เจาหนาท่ี คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
สําหรับทุกทาน 

08.15 น. ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เทีย่วบินท่ี TG 
632 
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ช่ัวโมง) 

12.45 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว 
บริการอาหารวาง..ชานมไขมุก+ขนมเคก  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานญีปุ่�นเกาฮิโนกิ (Hinoki Village)  
อดีตเปนบานพักของทหารญี่ปุ�นในชวง
ปกครองไตหวัน ภายในหมูบานจะเปนบาน
เกาสไตสญี่ปุ�นช้ันเดียว ปจจุบันเปนรานขาย
ของเกไกมากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ
ท่ีบอกเลาเร่ืองราวในอดีตของที่น้ีดวย ให
ทานไดชมเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองและถายรูป
กับวิวสวยๆที่ไมควรพลาด ตอดวย นําทาน
เดินทางตอไปยัง เมืองเจียอ้ี ซึ่งเปนที่ต้ังของอุทยานอาลีซาน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร เมน ูสเตก+สลัดบาร  
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : Ali Mountain Oriental Pearl 4 * หรือ
เทียบเทา 

วันที่สอง         วันเสาร ท่ี 28 ธันวาคม 2562       
    เมืองเจียอ้ี - น่ังรถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติ
ภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง - ไถจง– ฟารมแกะชิงจิ้ง 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ตอดวย  นําทานสู อุทยานอาลีซาน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

นําคณะทานน่ังรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ม ีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เกาะไตหวัน ต้ังแตสมยัที่ญ่ีปุ�นยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปนมากมายมา
หาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่น่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ท้ังป�าไม 



 

 

เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณจนหาที่อ่ืนเปรียบไมไดจงึไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหน่ึง
ในชีวิตตองมาเยือนนําทุกทาน เดินชมป�าสน 2,000 ป ทิวสนตั้งเรยีงตระหงาน 
พริ้วตามลมอยางเปนธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเก็บภาพ  
ไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 
 หลังอาหาร นําทาน ชิมชาอูหลง ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันดวยสภาพ

อากาศบนที่สูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปของที่น่ีทําใหชาท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกลอม
และพันธุชาอูหลงที่น่ียังเปนพันธุชาที่นํามาปลกูในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระ
ชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ฟารมชิงจิง้  
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : LICHING GARDEN VILLA หรือเทียบเทา  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร หองอาหารของโรงแรม 
วันที่สาม          วันอาทิตย ที ่29 ธันวาคม 2562       

        เที่ยวชมฟารมแกะ - หนานโถว - วัดเหวินหวู – ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  
 ฟงเจ๋ียไนทไนทมารเก็ต 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

  หลังอาหาร นําทานเที่ยวชม ฟารมชิงจิ้ง เปนฟารมเลี้ยงแกะท่ีอยูบนภูเขา สภาพ
ภูมิประเทศโดยรอบเปนแบบประเทศนิวซีแลนด ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีทาง
รัฐบาลสนับสนุนใหคนมาเท่ียวและเปนเขตอนุรักษธรรมชาติ ซึง่จะแบงออกเปน 2 
โซนใหญ โซนแรกเปนฟารมท่ีไวเล้ียงแกะ และ บริเวณชมวิวในบริเวณสนามหญา
ท่ีเปนฟารมเล้ียงแกะ มีเวทีสําหรับชมการแสดงตดัขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนด
เปนผูดูแลฟารมแหงน้ี อิสระใหทานเพลิดเพลิดกับธรรมชาติที่แสนสวยงาม  

เท่ียง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี  
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว เดินทางไปกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที ่
วัดเหวินหวู  



 

 

ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความ
ซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ต้ังอยูหนาวัดซึ่งมมีูลคาถงึตัวละ1ลานเหรียญ
ไตหวัน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งไดรับการกลาวขานวางดงามราวกบั
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวันต้ังอยูในเขตของ ซันมูลเลก
เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการทองเท่ียวไตหวันไดกอต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 24 
มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผนดินไหวคร้ังใหญเมื่อวันที ่21 กันยายน 
1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาท่ีนับจาก 
 
 
 
 
 
 
 
ความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มี
ความยาว 33 กโิลเมตร เปนทะเลสาบท่ีมี
ภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภมูิ
ประเทศท่ีโดดเดน ทําใหตัวทะเลสาบ
มองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทร
เส้ียว ซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา 
สุริยันจันทรา ใหทานดืม่ด่ํากบับรรยากาศ
ริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา  

 ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร เมน ูสุกีช้าบู ชาบ ู
จากน้ัน นําทานชอปปم�ง ตลาดฟงเจ๋ียไนทมาเกต็ ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงแหง
หน่ึงของเมืองไถจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อส่ิงของท่ีถูกใจ ทานท่ีช่ืน
ชอบรองเทา ONITSUKA TIGER  
พลาดไมไดท่ีน่ีราคาถกูกวาเมืองไทยอยางแนนอน 
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : Moving Star Hotel 4* หรือเทียบเทา  

วันที่ส่ี          วันจันทร ที่ 30 ธันวาคม 2562      
          ไทเป - รานขนมพายสับปะรด –อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค -พิพิธภัณฑกูกง - ซื่อ
หลินไนทมาเก็ต  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   



 

 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของ
ไตหวัน รานขนมพายสับปะรด ซึง่มีขนมอ่ืนๆ อีกกวา100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อ
เปนของฝาก   

เท่ียง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..เส่ียวหลงเปา 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเปนหินออนทั้ง
หลัง มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันท่ีปกกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่
กวางขวาง ทําใหอนุสรณแหงน้ี เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมือง
ไทเป ดานขางอาคารใหญเปนหอแสดงดนตรแีละโรงละครอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกูกง มีคนกลาววาเปลือกของกูกงอยูปกกิ่งแต
หัวใจอยูไตหวัน เพราะพิพิธภัณฑแหงน้ีไดรวบรวมของลํ้าคาในพระราชวังกูกงของ
ปกกิง่ไวทั้งหมดซึง่ประเมินคามิไดและเปนพิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดงของลํ้าคาเปน
อันดับ 3 ของโลกอีกดวยพิพิธภัณฑสถานแหงน้ีมีประวติัยาวนานกวา 5,000 ป 
ชมของลํ้าคาหายาก เชน หยกผักกาดขาว หยกหมูสามช้ัน ตราประทับ
ประจําตัวเฉียนหลง ฮองเต งาชางแกะสลัก ฯลฯ  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..พระโดดกําแพง 
หลังอาหาร นําทุกทานไปชอปปم�งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนทมารเก็ต ไนทมารเกต็
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในเมืองไทเป ซึ่งแบงเปน 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและ
ตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของไตหวันคือ เตาหูเหม็น หากใครไป
ไตหวันแลว ไมไดล้ิมลองรสชาติของเตาหูเหม็น ก็ถือวาไปไมถึงไตหวัน และยังมี
เครื่องดื่มอีกชนิดทีม่ีตนกําเนิดท่ีไตหวัน คือ ชานมไขมกุ สวนตลาดคนเดินก็มีสินคา
หลากหลายชนิดตั้งแตราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท้ังสินคาเสื้อผา รองเทา 
เครื่องประดับ โดยที่รองเทาผาใบ รองเทากีฬายี่หอตางๆจะมีราคาถกูกวา
เมืองไทยประมาณ 20-30% 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

นําทานเขาโรงแรมท่ีพัก : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER  HOTEL 
4*  หรือเทียบเทา 

พิเศษ...ใหทานไดแชน้ําแร ในหองพักสวนตัว  
วันทีห่า            วันอังคาร ที ่31 มกราคม 2563      
                     หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น –อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – รานสรอย – วดัหลงซาน - ซีเห
มินติง  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ที่ต้ังอยูบริเวณไหลเขาใน
เมืองจีหลง จ่ิวเฟم�นเปนแหลงเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงต้ังแตสมัยโบราณปจจุบันเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง เพราะนอกจากจะเปนถนนคนเดินเกาแกท่ีมี
ช่ือเสียง ที่สุดในไตหวันแลว นักทองเที่ยวจะเพลิดเพลิน บรรยากาศแบบดั้งเดิม
ของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมววิทิวทัศน 
รวมทั้งเลือกชิมและซื้อเปนของขวัญของฝาก   

เท่ียง   บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนซีฟู�ด+สลัดกุงมงักร 
นําทานเดินทางสู อุทยานเยหลิ่ว ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน รูปเทียน ดอก
เห็ด เตาหู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกดักรอนของน้ํา
ทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทาเทพธิดา ซึ่งมช่ืีอเสียงท่ัวใน
เกาะไตหวันและท่ัวโลก อิสระเก็บภาพ  

  จากน้ันนําทานไปชม GERMANIUM POWER CENTER เปนสรอย มีพลังพิเศษ
ชวยในการปรับสมดุลใน  

      รางกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกใน
รางกายใหสมดุล ชวยใหรางกายเปนปรกติ ระบบ    
ไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่น ลดอาการปวด
เม่ือย 
จากน้ัน นําทานไปชม วัดหลงซาน วดัท่ีเกาแกที่สุดใน



 

 

ไตหวัน ซึ่งข้ึนช่ือวาสวยงามท่ีสุดในไตหวันดวยเชนกัน ภายในมวีิหารสามหลัง คือ
วิหารดานหนา วิหารกลางซึ่งเปนวิหารหลักและวิหารท่ีอยูทางดานหลัง ภายในวัดมี
รายละเอียดของงานฝมือที่งดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเปนมังกร
พันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง สวนดานบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปم�นยิบยอยที่
แสดงถึงฝมือของชาง โดยในแตละวันจะมีผูคนมากมายท้ังนักทองเที่ยวและชาว
ไตหวันเองมาไหวพระท่ีน่ีอยูเสมอๆ 

ตอดวย  นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง  ซึ่ง
เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯแหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของเหลา
วัยรุนไตหวัน มรีานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เส้ือผา รองเทากีฬา
ยี่หอดัง เชน ONISUKA TIGER, NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS, 
PUMA  ซึ่งราคาถกูกวาประเทศไทย อิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลาย
รวมทั้งสินคาแฟช่ันเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายใหทาน
ไดเลือกชิม 

จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : KING’S PARADISE HOTEL 4* หรือ
เทียบเทา 

วันทีห่ก           วันพุธ ที ่1 มกราคม 2563       
        สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เชา   บริการอาหารเชา แบบกลอง 
  จากน้ันนําทานสู สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบเอกสารและสัมภาระกอนการ
เดินทาง 
07.40 น. เหิรฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 

637 
10.35 น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ ผูใหญ 
ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11  
(เสริมเตียง) 

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11  
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

27 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 38,555 38,555 37,555 7,900 
 

ราคาน้ี รวมภาษีนํ้ามนัและประกันวินาศภัยของสายการบินแลว หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้น
หลังจาก 

วันที่  8 สิงหาคม  2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเกบ็ตามจริง** 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
 คาที่พักโรงแรมตามท่ีระบุ คนื ( พักหองละ 2 - 3 ทาน ) 
 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง 
 คาภาษีสนามบินของท้ังสองประเทศ 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท * ท้ังน้ียอมอยู

ในขอจํากัด 
 ท่ีมีการตกลงไวกบับริษัทประกันชีวิต *(สําหรบัผูสูงอาย ุ70 ป ข้ึนไป วงเงินประกัน ทาน

ละ 500,000 บาท  
คารักษาอยู ในขอจํากดัการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ) 
**กรณีตองการประกันท่ีมีความคุมครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซือ้เพ่ิมเติมไดคะ** 

 น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
 คาระวางกระเป�าเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ 30  กก. รวม 2 ช้ิน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %   

 
อัตราคาบรกิารไมรวม 

 คาทําพาสปอรต   
 คาใชจายสวนตัว คามนิิบาร  คาซักรีด ตางๆ 
 คาทิปไกดทองถิ่น + พนักงานขับรถรวม 6 วนั 1,500 NTD ตอทาน 
 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 

 
หมายเหตุ     
บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวร
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ 
ไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะ
เหมาจาย 
**กรณีลูกคาไมลงรานชอป ตามโปรแกรมท่ีระบุไว เกบ็เงินเพิ่ม 500 บาท/ราน/ทาน ทุกกรณี** 
 
 
 



 

 

การยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันข้ึนไป  คืนเงินท้ังหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วัน   เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 
5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือคามดัจํา

ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 
***หมายเหตุ..ไมนับรวมเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ*** 
 
 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
การชําระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวนัจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือ ท้ังหมด
ขอรับกอนเดินทาง 20  วัน 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและ

อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะ
ไมรับผดิชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองท่ี
น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบรษิัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา 

 
เอกสารที่ใช  สําหรับทองเที่ยว 

สําเนาหนังสือเดินทาง สงพรอมใบจองทัวร 
หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุใชไดไมต่ํากวา 6 เดือน) 

หมายเหตุ..โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 


