
 

 

รหัสทัวร ADT1903762 
ทัวรไตหวัน TAIWAN FEEL LOVE 4 วัน 3 คืน (CI) 
เมืองไทเป   ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นช้ัน 89)   วัดหลงซาน   ซีเหมินติง 
ซื่อหลินไนทมารเกต็   เมืองไถจง   หมูบานสายรุง   ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ต 
ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา   วดัเหวินหวู   เมืองเจียอ้ี 
อุทยานแหงชาติอาลีซาน   ตลาดเจียอ้ีไนทมารเก็ต   เมอืงจีหลง   อุทยานเยหลิ่ว 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมูบานสายรุง - เจียอี ้
05.30น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร S ประต ู8 

สายการบิน CHINA AIRLINE เจาหนาที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง 
สําหรับทุกทาน 

08.30น. ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 838 
13.10 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลวบริการอาหารวาง..ชานมไขมุก+ แซนวิส 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคญัเปนอันดับ 3 ของเกาะไตหวนั 
เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการเดินทางจาก
ทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะ
จึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคกัอยูตลอดเวลา  
จากน้ัน นําทานไป ชมหมูบานสายรุง   
ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1940 - 1950 
เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร 
แตจบลงดวยการเปนตัง้ถิน่ฐานถาวรของ
ทหารเหลาน้ัน หลังจากผานความเงียบเหงา ซบเซา และนาเบ่ือมาสักระยะปจจบุัน
หมูบานแหงน้ีไดกลายเปนฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยวของมหานครไถจงไปแลว 

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..สเตก+สลัดบาร 
 จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติ
ภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง – ไถจง - ฟงเจ๋ียไนทมารเก็ต 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู อุทยานอาลซีาน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
             นําคณะทานน่ังรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะ

ไตหวัน ตัง้แตสมัยที่ญีปุ่�นยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรงบันดาล
ใจในการสรางผลงานที่น่ี เน่ืองจากมีธรรมชาตทิี่สมบูรณ ทั้งป�าไม เทือกเขา ลําเนาไพร 



 

 

สมบูรณจนหาท่ีอ่ืนเปรยีบไมไดจงึไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหน่ึงในชีวติตองมาเยือนนําทุก
ทาน เดินชมป�าสน 2,000 ป ทิวสนต้ังเรียงตระหงาน พริว้ตามลมอยางเปนธรรมชาติที่
สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเก็บภาพ  ไวในความทรงจําอยางหาท่ีเปรียบไมได
เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 
 หลังอาหาร นําทาน ชิมชาอูหลงไตหวนัแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันดวยสภาพอากาศ

บนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของท่ีน่ีทําใหชาท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอู
หลงท่ีน่ียังเปนพันธุชาท่ีนํามาปลกูในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดตางๆหรือ
เลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมี
ความสําคัญเปนอันดบั 3 ของเกาะไตหวัน เมอืงน้ีจะเปนศูนยกลางการเดินทางจาก
ทางดานเหนือของเกาะ และทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  เมนูพิเศษ..ชาบ ูชาบ ูสไตลไตหวัน 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง
ของเมืองไถจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อส่ิงของที่ถูกใจ ทานที่ชืน่ชอบ
รองเทา ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่นี่ราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน 
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : MOVING  STAR  HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สาม  ไถจง – หนานโถว - ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดเหวินหวู - ไทเป 
             รานขนมพายสับปะรด - ซื่อหลนิไนทมารเก็ต    
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
หลังอาหาร  นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองหนานโถว  นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่ง

ไดรับการกลาวขานวางดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยู
ในเขตของ ซันมูลเลกเนช่ันแนลซีนิกแอเรียซึ่ง
ทางการทองเที่ยวไตหวันไดกอตัง้ขึ้นเมื่อวันที ่
24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผนดินไหวครั้งใหญเมือ่วันที ่21 กนัยายน 
1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจาก
ผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจากความสูงระดบั 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร 
เปนทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหตัว
ทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา 
สุริยันจันทรา ใหทานด่ืมดํ่ากับบรรยากาศ รมิทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดแหงเดียวของไตหวัน  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบด ี
จากน้ัน นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักด์ิสทิธ์ิที ่วัดเหวินหวู ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อ
เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความซื่อสัตยรวมถึงสงิโตหินออน 2 ตัว
ที่ต้ังอยูหนาวัดซึ่งมมีูลคาถึงตวัละ1ลานเหรียญไตหวัน จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู 
เมืองไทเปและใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน รานขนมพาย
สับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก  
จากน้ัน นําทุกทานไปชอปปم�งตามอัธยาศัยที่  
ซื่อหลินไนทมารเก็ต ไนทมารเก็ตที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบงเปน 2 โซน คือ ตลาด
อาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่
ขึ้นชื่อท่ีสุดของไตหวันคือ เตาหูเหม็น หากใครไป
ไตหวันแลว ไมไดลิม้ลองรสชาติของเตาหูเหม็น ก็



 

 

ถือวาไปไมถงึไตหวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีตนกําเนิดที่ไตหวนั คือ ชานมไขมุก 
สวนตลาดคนเดินก็มีสนิคาหลากหลายชนิดตัง้แตราคาถกูถึงราคาปานกลาง มทีั้งสินคา
เส้ือผา รองเทา เครื่องประดบั โดยที่รองเทาผาใบ รองเทากีฬายี่หอตางๆจะมีราคาถูก
กวาเมืองไทยประมาณ 20-30% 
หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหาร
หลากหลายใหทานไดเลือกชิม 
 

 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเขาโรงแรม : HAPPINESS INN HOTEL  หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่     อุทยานเยหลิ่ว – GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตร
ชมวิว ชัน้ 89) วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
             นําทาน เดินทางสู อุทยานเยหลิ่ว ซึ่งเปนสถานที่

ทองเที่ยวท่ีเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน รูป
เทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ที่เกดิจาก การเคลื่อนตัว 
ของเปลือกโลก และการกัดกรอนของน้ําทะเลและลม
ทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทาเทพธดิา  

            ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไตหวันและทั่วโลกอิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศัย 
            จากน้ัน นําทานชม สรอย GERMANIUM POWER CENTER เปนสรอย มีพลังพิเศษ

ชวยในการปรบัสมดุลในรางกายใหระบบไหลเวียนโลหิตด ีลดอาการปวดเมื่อยใหทานได
เลือกชมกันตามอัธยาศัย   



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางไป  ตึกไทเป 101 ตกึระฟ�ามีความสูงถึง 
508 เมตรสรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชัน้เยี่ยมสามารถทนทานตอ
การสั่นสะเทือนของแผนดินไหวและการป�องกนัวินาศกรรมทาง
อากาศ และยังมีลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูท่ี 
1,010 เมตร**ไมรวมบัตรขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89** 
 
หมายเหตุ.อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหาร
หลากหลายใหทานไดเลือกชิม 
จากน้ัน นําทานชม วัดหลงซาน วัดที่เกาแกที่สุดในไตหวัน ซึ่งขึ้นชื่อวาสวยงามที่สุดใน
ไตหวันดวยเชนกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหาร
ดานหนา วิหารกลางซึง่เปนวิหารหลักและวิหารที่อยู
ทางดานหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝมือที่
งดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเปน
มังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง สวนดานบน
หลังคาก็มีลวดลายปูนปم�นยิบยอยท่ีแสดงถึงฝมือของชาง โดยในแตละวันจะมีผูคน
มากมายท้ังนักทองเท่ียวและชาวไตหวันเองมาไหวพระที่น่ีอยูเสมอๆ  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�งที่
เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุน
ไตหวัน มรีานคาของฝาก กิฟตช็อป สไตลวัยรุนรองเทากีฬายี่หอดังเชน ONISUKA 
TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทยแนนอน 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

 จากน้ันนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 
23.20น. เหิรฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  
             CI 837 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ    

3.45 ช่ัวโมง) 
02.20+1น. ถงึทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
 



 

 

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

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเดียว 
จายเพิ่ม 

12-15 ม.ค. 63 19,500 19,500 18,500 3,900 
19-22 ก.พ. 63 19,500 19,500 18,500 3,900 
26-29 ก.พ. 63 19,500 19,500 18,500 3,900 

5-8 มี.ค. 63 19,500 19,500 18,500 3,900 
19-22 มี.ค.63 19,500 19,500 18,500 3,900 

23-26 เม.ย. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 
14-17 พ.ค. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 
28-31 พ.ค. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 
11-14 มิ.ย. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 
25-28 มิ.ย. 63 20,500 20,500 19,500 3,900 

 
ราคานี้ รวมภาษีนํ้ามันและประกันวินาศภยัของสายการบินแลว หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้น

หลังจากวันที่  1 ธันวาคม  2562  ทางบรษัิทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
 คาท่ีพักโรงแรมตามที่ระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 
 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง 
 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 
 คารถโคชปรบัอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอมอยู

ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบรษิัทประกันชีวติ *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงิน
ประกัน ทานละ 500,000 บาท คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกัน
ชีวิต) 
 



 

 

**กรณีตองการประกันที่มีความคุมครองเพ่ิมเติม สามารถสอบถามซื้อเพ่ิมเติมได** 
 น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 
 คาระวางกระเป�าเดินทางนํ้าหนักไมเกินทานละ 30  กก. รวม 2 ช้ิน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  (เฉพาะคาบริการ) + หัก ณ ที่จาย 3%  

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาทําพาสปอรต   
 คาใชจายสวนตัว คามนิิบาร  คาซักรีด ตางๆ 
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ ตอทาน รวม 1,200 NTD  
 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 
 
หมายเหตุ     
            บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / อาจจะใชทูไกด
หรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไม
รับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะ
การชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

 
**กรณีลูกคาไมลงรานชอป ตามโปรแกรมที่ระบุไว เก็บเงินเพ่ิม 500 บาท/ราน/ทาน  

ทุกกรณี** 
 

การยกเลิก 
1.         สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี

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

จําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงิน



 

 

ได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ันๆ 
 

***หมายเหตุ..ไมนบัรวมเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ*** 
 

       หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

       หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 – 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
การชําระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวรทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลอื ทั้งหมด

ขอรับกอนเดินทาง 20  วัน 
 

หมายเหตุ 
1.         บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวสิัยจน

ไมอาจแกไขได 
2.          บรษิัทฯ ไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ

และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัตเิหตุตางๆ 

3.         หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและ
จะไมรับผดิชอบคาบรกิารที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.          บรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 



 

 

5.          รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรกต็าม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6.         ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรบัสูงขึ้น บริษทัฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7.          กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 

8.          มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 

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

 
เอกสารที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุคงเหลือไมตํ่ากวา 6 เดือน) 
พรอมถายสําเนามาใหกับบริษัทที่ทานจองทัวร 

หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

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


