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วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – เจยีอี ้

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS 

มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  

08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG632 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร 

พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืง

หนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth 

of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนแูซนวชิ และน า้ผลไม ้   

บา่ย น าทุกท่านลงเรอืส าหรับคณะเพือ่ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั – จนัทรา ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วที่

โดง่ดัง และเป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีม้จีดุ

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญมากมาย และทะเลสาบแหง่นีย้งัมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชม

บรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อกีทัง้น าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง

ซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยัง

ทะเลสาบสุรยิัน – จันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ซึง่ถอืเป็นของกนิ หรอืของทานเล่นทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมู่

นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนยงัทะเลสาบสรุยินั – จันทรา ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง 

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ปิดไมส่ามารถล่องเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือืน่ใด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ลอ่งเรอืทา่นละ 50 NTD  
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เพือ่พักผ่อน พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาตอิาลซีาน

ในวันรุง่ขึน้ 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู่ อุทยานฯ อาลซีาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกับ

ภเูขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนัน้พาท่านแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มี

รสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก

ระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางต่อสูอ่ทุานแห่งชาติ

อาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน 

  หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเที่ยวส าคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึง่เป็นอุทยานที่มี

ความสวยงาม และมชีือ่เสยีงที่สุดของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอุทยานที่มสีวยงาม มคีวาม

สมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วันใหท้่านเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่า

ศักดิส์ทิธิอ์าลีซันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สนสูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไม ้

โบราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่ประมาณกลางเดอืนกมุภาพนัธ ์– มนีาคม ของทกุปี 
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ทุกท่านจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพร ัง่สวยงามไดภ้ายในวดัแห่งนี ้แตท่ ัง้นีข้ ึน้อยู่กบั

สภาพอากาศในปีน ัน้ๆอกีดว้ย จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานนรีถบสั  

 

และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้น

การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ 

พกัที ่ SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชน่ า้แร่

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ไทเป – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – 

COSMETIC SHOP – ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา 

การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน 

พาทา่นแวะชมศนูย ์สรอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 

และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีม

หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ  น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก 

ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่่า

จะเป็นขนมชือ่ดังอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ  สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตัว 

อกีทัง้ยงัมพีายเผอืก เคก้น ้าผึง้ ของกนิเลน่ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก่็นยิมซือ้อยา่งปอรป์คอรน์ชสี จากนัน้พา

ทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย ทัง้
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หลากหลาย พรอ้มทัง้ความสดใหม่ ไมว่่าจะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่ น 

กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืป้ิงยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย  

 

เทีย่ง อสิระมือ้อาหารกลางวนั ณ ตลาดปลา ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่

ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มี

พืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 

โดยภายในจะมรีูปปั้นท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่าน ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ ี

ใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลังจะมี

ขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ

วทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดี
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เจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหาก

ใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 

ของทกุวนั  

 

  แวะรา้น COSMETIC SHOP ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันให ้

ทุกท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนด์

มารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดับ 5 ของโลกในปัจจบุนั (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวาม

สงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิ

เชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, GUCCIM, 

GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT 

BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI,  PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, 

TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้  

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง โดยคา่ตัว๋ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน 

สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมี

ของมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้

ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบ

รนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนด์ของทนีี้ยังถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่กเหมาะส าหรับนักชอ้ป

มากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

แนะน าของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อยา่งของไตห้วัน ถงึจะ

มกีลิน่เหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคู่กับเตา้หูเ้หม็น

ทอดกรอบๆ มนัเขา้กนัดอียา่งลงตัว  

ค า่  อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที ่ FUHSIN  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – MITSUI OUTLET PARK - สนามบนิเถาหยวน 

– กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มีชือ่เสียงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบ

ด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่าก

ใครมาเยอืนทีแ่ห่งนีแ้ลว้ไม่ควรพลาดอนัไดแ้ก่ บวัลอยเผอืก ลูกชิน้ปลาสูตรโบราณ และ

ไอศครมีถ ัว่ตดั และทีแ่หง่นีย้งัมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยูท่ ีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนั

และเป็นข ัน้บนัได เพราะแบบนี้จงึท าใหโ้ซนนี้ทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้

เรยีงรายลดหลั่นกันไปเหมอืนดังในรูปทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นเิมชัน

เรือ่งดังจาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI  
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แนะน าของอร่อย บัวลอยเผือกสไตล์ไตห้วัน  บัวลอยของ

ไตห้วันจะชิน้ใหญ่กว่าและเนื้อหนบึกว่ามากครับ แต่ละสกี็คนละรส

และมคีวามหนบึไมเ่ท่ากันครับ สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถั่วเขยีวหอมๆ

หวานๆ สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนซูฟีู้ ด  

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน 

มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอก

เป็นรปูรา่ง ลักษณะตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทัว่โลก 

 

จากนัน้น าทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลาย โดยที่

ทุกท่านสามารถซื้อรองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาท ิ

ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)     

23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

06 - 09  กมุภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

13 – 16  กมุภาพนัธ ์2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

20 - 23  กมุภาพนัธ ์2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

05 - 08  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

12 - 15  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

19 - 22  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

26 – 29  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

03 – 06 เมษายน 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

10 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 9,999 14,999 

12 – 15 เมษายน 2563 28,999 28,999 9,999 16,999 

23 – 26 เมษายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

30  เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

31 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เก ิน 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน

นามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนือ่งจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และ

สามารถพ านักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน

การขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วันก าหนด 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิาร์

ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

บรกิาร)  

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 11,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่

แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
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ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก

คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่น

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่

จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได  ้ ทางเรายนิดีที่จะ

ใหบ้รกิารตอ่ไป 
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5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภยั

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ  ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

8. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรต่อช ิน้ 

ไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋า

ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่

แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้

ไมม่กีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่

เกนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

**************************************** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวรบ์รษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการ ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


