
 

 

รหัสทัวร ADT1903760 
ทัวรไตหวัน TAIWAN FEEL GOOD 5 วัน 3 คืน (BR) 
เมืองไทเป   ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89) 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   วัดซิงเทียน   ตลาดซีเหมินติง   หนานโถว 
ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา   วดัเหวินหวู   ไถจง   ตลาดฟงเจี๋ย ไนทมาเก็ต 
วัดพระถังซัมจั๋ง   เมืองเจียอ้ี   อุทยานแหงชาติอาลีซาน   เมืองจีหลง 
อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว   หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ  
23.00น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาทเตอร R ประตู 8   

สายการบิน EVA AIR เจาหนาท่ี คอยอํานวยความสะดวก กอนการเดินทาง 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 
ช่ัวโมง) 

วันที่สอง  สนามบินเถาหยวน  -หนานโถว – ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู 
– เมืองเจียอี้  

01.45น.  ออกเดินทางสู กรุงไทเปโดยสายการบิน EVA AIR   เที่ยวบินที่ BR 206 
06.35น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว มคัคุเทศกทองถิ่น พรอมรถโคชปรบัอากาศ รอตอนรับ บริการอาหาร
วาง.. ชานมไขมุก + แซนวิส 

            นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งไดรบัการ
กลาวขานวางดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูใน
เขตของ ซันมูลเลกเนช่ันแนลซีนิกแอเรียซึ่ง
ทางการทองเที่ยวไตหวันไดกอตัง้ขึ้นเมื่อวันที ่24 
มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจาก 

            แผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที ่21 กันยายน 1999 
รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู
ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 
เมตร มคีวามยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภมูิประเทศที่
โดดเดน ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระ
อาทิตยและพระจันทรเสี้ยว ซึ่งเปนที่มาของนาม
อันไพเราะวา สุริยันจันทรา ใหทานด่ืมด่ํากบับรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญที่สุดแหงเดียวของไตหวัน  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน  เมนูพิเศษ ..ปลาประธานาธิบดี 
หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินอู ซึง่หมายถึงศาสดา



 

 

ขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 
ตัวที่ต้ังอยูหนาวัดซึ่งมมีูลคาถึงตัวละ1ลานเหรียญไตหวัน  

            จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ ซึ่งเปนที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า  เมนูพิเศษ..สเตก็+สลัดบาร 
             จากน้ันนาํทานเขาโรงแรมที่พัก : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL 

หรือเทียบเทา  
 

วันที่สาม  เมืองเจียอี้ – อุทยานแหงชาติอาลีซนั – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายใน
อุทยาน - ชิมชาอูหลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจ๋ียไนทมารเก็ต 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
            นําทานสู อทุยานอาลีซาน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
            นําคณะทานน่ังรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะ

ไตหวัน ตัง้แตสมัยที่ญีปุ่�นยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรง
บันดาลใจในการสรางผลงานที่น่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ทัง้ป�าไม เทือกเขา 
ลําเนาไพร สมบูรณจนหาท่ีอ่ืนเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครัง้หน่ึงในชีวติตองมา
เยือนนําทุกทาน เดินชมป�าสน 2,000 ป ทิวสนต้ังเรียงตระหงาน พริ้วตามลมอยางเปน
ธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเกบ็ภาพ  ไวในความทรงจําอยางหาที่
เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมืองบนอุทยาน 



 

 

             หลังอาหาร นําทานเดินทางลงจากยอดเขาอุทยานแหงชาติอาลซีัน จากน้ันนําทาน ชิม
ชาอูหลง ไตหวันแทๆท่ีปลูกมากทางแถบอาลซีันดวยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่
เย็นตลอดปของท่ีน่ีทําใหชาที่น่ีมีรสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่น่ียังเปนพนัธุชา
ที่นํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดวย อิสระชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเปน
ของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคญัเปน
อันดับ 3 ของเกาะไตหวัน เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของ
เกาะและทางใตของเกาะจงึทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ชาบ ูชาบ ูสไตลไตหวัน 
             หลังอาหาร นําทานชอปปم�ง ตลาดฟงเจ๋ียไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของ

เมืองไทจงใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ทานที่ช่ืนชอบรองเทา 
ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่น่ีซึ่งราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอน  

             จากน้ันนาํทานเขาโรงแรมที่พัก : MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา  
 
วันที่สี่  ไทเป - รานพายสับปะรด – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของ
ไตหวัน รานขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา 100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อ
เปนของฝากจากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว ซึ่งเปนสถานที่ทองเท่ียว
ที่เปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆ
เชน รปูเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึง้ ที่เกิดจาก 
การเคลื่อนตัวของเปลอืกโลก และการกดักรอน
ของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระ
ราชินี รองเทาเทพธิดา ซึ่งมชีื่อเสียงทั่วในเกาะ
ไตหวันและท่ัวโลก 

เที่ยง  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารเมนูอาหารจีนซีฟู�ด 
             หลังอาหาร จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ที่ต้ังอยูบริเวณไหลเขาใน

เมืองจีหลง จิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณปจจุบันเปน



 

 

สถานที่ทองเที่ยวทีส่ําคัญแหงหน่ึง เพราะนอกจากจะเปนถนนคนเดินเกาแกทีม่ีชื่อเสียง 
ที่สุดในไตหวันแลว นักทองเท่ียวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของรานคา 
รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและใหทานเลือกชิมและซื้อเปนของขวัญของฝาก และ
นําทานเดินทางกลับไทเป  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา 
            จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา    ไทเป - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานสรอยเจอมาเน่ียม - ตึกไทเป 101 
             ( ไมรวมบัตรขึ้นตึก ) วัดซงิเทียน - ชอปปم�งซีเหมินตงิ - สนามบนิเถาหยวน - 

กรุงเทพฯ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเปนหินออนทั้งหลัง 
มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิง่ งดงาม มีอาณาเขตที่กวางขวาง ทํา
ใหอนุสรณแหงน้ี เปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางอาคาร
ใหญเปนหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
             จากนั้น นําทานแวะชม สรอย GERMANIUM POWER CENTER เปนสรอย 
             มีพลังพิเศษชวยในการปรบัสมดุลในรางกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกใน

รางกายใหสมดลุ ชวยใหรางกายเปนปรกติ ระบบไหลเวียนโลหติดชีวยใหรางกายสดชื่น 
ลดอาการปวดเมื่อย และยังมเีครื่องสําอางมากมายหลายชนิดที่ขึ้นช่ือของไตหวัน 

            



 

 

นําทาน แวะถายรูป ณ ตึกไทเป 101 ตกึระฟ�ามีความสูงถงึ 
508 เมตรสรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทาน
ตอการสั่นสะเทือนของแผนดนิไหวและการป�องกันวินาศกรรม
ทางอากาศนําทานขึ้นลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอ
นาทีอยูที่ 1,010 เมตร **ไมรวมบัตรขึ้นตึก** 
 
 

หมายเหตุ.อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกใน 
การชอปปم�งมีอาหารหลากหลายใหทานไดเลือกชิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            จากน้ัน นําทานเดินทางไป วัดซิงเทียน เปนหน่ึงในวดัที่มีชือ่เสียงมากของไทเป สรางขึ้น

เพ่ืออุทิศใหกับเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย รวมกบัเทพ 4 องคเปนเทพผู
พิทักษทัง้ 5 ตามความเชื่อของขงจื้อ คือ เทพหลี่ตงปน, เทพจางตัน, เทพหวังซาน และ
เทพเยเฟย เปนวัดเพียงแหงเดียวในไทเปที่ไมมีการเผากระดาษ, ไมมีกระถางธูป, ไมมตีู
บริจาค, ไมมกีารแสดงงิ้ว และกิจกรรมทุกอยางที่เกียวของกับเงินทอง เพราะตองการ
เนนใหเกิดการทําสมาธิ สวนมนตมากที่สุด แมวาจะไมไดเปนวัดเกาแก เพราะเพ่ิงสราง
ขึ้นเมื่อป 1967 แตวัดน้ีก็เปนหน่ึงในวดัที่มีชาวไทเปเดินทางมานมัสการมากที่สุด 

            จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�งที่
เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุน



 

 

ไตหวัน มรีานคาของฝาก กิฟตช็อป สไตลวัยรุนรองเทากีฬายี่หอดังเชน ONISUKA 
TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทยแนนอน 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

 
            จากน้ันนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 
20.45น. เหิรฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR 205 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ช่ัวโมง) 
23.40น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

 
 
 

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

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเดียว 
จายเพ่ิม 

18 – 22 ก.พ. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 
8 – 12 เม.ย. 63 21,000 21,000 20,000 3,900 
22–26 เม.ย. 63 21,000 21,000 20,000 3,900 
2 – 6 พ.ค. 63 

**วันหยุด วันฉัตรมงคล** 21,000 21,000 20,000 3,900 

20 – 24 พ.ค. 63 21,000 21,000 20,000 3,900 
 
ราคานี้ รวมภาษีนํ้ามันและประกันวินาศภยัของสายการบินแลว หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้น
หลังจากวันที่  1 ธันวาคม 2562  ทางบรษัิทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
 คาท่ีพักโรงแรมตามที่ระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 
 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถกูระบุไวทุกแหง 
 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 
 คารถโคชปรบัอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอม

อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป 
วงเงินประกัน ทานละ 500,000 บาท คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัท
ประกันชีวติ) 
 

**กรณีตองการประกันที่มีความคุมครองเพ่ิมเติม สามารถสอบถามซื้อเพ่ิมเติมได** 
 น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 
 คาระวางกระเป�าเดินทางนํ้าหนักไมเกินทานละ 2 ชิน้ น้ําหนักรวม 30 กก.  
     คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  (เฉพาะคาบริการ)+ หัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาทําพาสปอรต   
 คาใชจายสวนตัว คามนิิบาร  คาซักรีด ตางๆ 

คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ ตอทาน รวม 1,500 NTD 
 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 
 
หมายเหตุ     
            บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / อาจจะใชทูไกด
หรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การ
ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 



 

 

**กรณีลูกคาไมลงรานชอป ตามโปรแกรมที่ระบุไว เก็บเงินเพ่ิม 500 บาท/ราน/ทาน 
ทุกกรณี** 

 
การยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี

ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคามัดจํา 
2.         ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 
3.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 25  วันขึ้นไปเกบ็คาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 
4.         ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วันเกบ็คาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 
5.         ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตมีดัจํากับสายการบินหรอืคา

มัดจําท่ีพักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคนื
เงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ันๆ 
 

***หมายเหตุ..ไมนับรวมเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ*** 
       หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
การชําระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวรทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลอื 

ทั้งหมดขอรับกอนเดินทาง 20  วัน 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1.          บรษิัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวสิัยจน

ไมอาจแกไขได 
2.         บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ

และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสญูหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

3.          หากทานถอนตวักอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.          บรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5.          รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรกต็าม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6.          ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรบัสูงขึ้น บริษทัฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7.          กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบรกิารน้ันๆ 

8.         มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิน้
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทาน้ัน 

9.         หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

 
 



 

 

เอกสารที่ใชสําหรับทองเที่ยว 
หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุคงเหลือไมตํ่ากวา 6 เดือน) 

พรอมถายสําเนามาใหกับบริษัทที่ทานจองทัวร 
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

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


