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วนัแรก  สุวรรณภูมิ - เถาหยวน – ศูนยศ์ิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติไถจง - SHIN SEI GREEN WATER  

                     WAY –รา้นไอศกรีม MIYAHARA  

                     น ้าแร่ส่วนตวัในหอ้งพกั 

                     โรงแรม 

 

 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 

08.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ VIET JET 

AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ กอ่นการเดนิทาง  

10.05 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน ไทเป โดยสายการบนิเวยีทเจท เทีย่วบนิที ่VZ562 

14.40 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน นครไทเป หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

วนัที ่

รายการทวัร ์ มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่

หนึง่ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ VZ 562 (10.05-14.40) – สนามบนินานาชาตเิถา

หยวน  

ไถจง - ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมแหง่ชาตไิถจง – SHIN SEI GREEN 

WATER WAY รา้น MIYAHATA (ไมร่วมคา่ไอศกรมี)  

 STAY HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่          

- -    

 

วนัที่

สอง 

ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซ าจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– ไทเป - ตกึ

ไทเป101  

(ไมร่วมบตัรขึน้ช ัน้ 89) - ซเีหมนิตงิ  

 

 

-- 

 HOTEL PAPA WHALE 4* หรอืเทยีบเทา่          

วนัที่

สาม 

ปลอ่ยโคมลอยสอืเฟิน(4ทา่น/1โคม) – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน - วดัป้ี

ซานเหยยีน หา้งสรรพสนิคา้มริามา่ (ไมร่วมต ัว๋ข ึน้ชงิชา้สวรรค)์  ✓ 
     -- 

 

 HOTEL PAPA WHALE 4* หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีส่ ี ่

อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชค – วดัตา้หลงตงเป่าอนั - สนามบนินานาชาติ

เถาหยวน  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

VZ 563 (15.40-18.35) 

✓ - - 
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วนัที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจัง๊ – วดัเหวินอู่  -  ตกึไทเป 101  

                    (ไม่รวมค่าข้ึนตกึ) – ซีเหมินตงิ 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไถจง  

ชม ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมแหง่ชาตไิถจง พาทา่นถา่ยรปูสดุชคิดา้นหนา้แลนดม์ารค์แหง่ใหม่

ของเมอืงไถจง ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีก่ารก าหนดเขตระยะที ่7 ของเขตซถีนุ เมอืงไถจง เป็นพืน้ทีแ่สดง

สาธารณะขนาดใหญท่ีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวญีปุ่่ นชือ่โทโย อโิตะ ผูช้นะรางวัลพรติซเ์กอร ์ออกแบบ

ภายใตแ้นวคดิรว่มสมยั ประหยดัพลังงานแนวใหม ่ 

 

น าทา่นชม SHIN SEI GREEN WATER WAY รัฐบาลเมอืงไถจงและส านักอนุรักษ์น ้าไดจั้ดระเบยีบ

ใหมอ่กีครัง้ ท าให ้Central District และ ASEAN Plaza มชีวีติชวีามาก สามารถดแูมงกะพรนุลอยใน

เวลากลางคนืคลองน ้าสเีขยีวสะอาดตา สว่นนีส้ามารถเดนิถา่ยรปูไดย้าวประมาณ 600 เมตร แตแ่มน่ ้า

กรนียาว 6 กโิลเมตร แมน่ ้ากรนีไดรั้บการปรับปรงุใหมแ่ละเชือ่มตอ่กบัทะเลสาบสรุยินัจันทราใน

สวนสาธารณะไทจง  

 

จากนัน้น าทา่นเชค็อนิ รา้น ไอศกรมี ณ รา้น MIYAHARA  รา้นไอศกรมีชือ่ดังของไตห้วัน (ไมร่วมคา่

ไอศกรมี) 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟตส์กุ ี ้เชยีนเย ้

ทีพ่กั โรงแรม STAY HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวาม

งดงามราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ตัวทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติย ์

และ พระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่ “สรุยินั-จันทรา”   

 

จากนัน้น าทา่นขึน้ฝ่ังชม วดัเสวยีนกวง (พระถงัซ าจ ัง๊) สรา้งขึน้ในชว่งปี 1955 ตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่า่งจาก

วัดเสวยีนจัง้ (Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กโิลเมตร ภายในวัดมปีระดษิฐานของรปูปัน้พระเสวยีนจัง้ 

(the Buddhist monk Xuanzang) ซึง่เป็นพระภกิษุทีม่ชี ือ่เสยีงในราชวงศถ์ัง ทีไ่ดรั้บค าสัง่จากจักรพรรด ิ

ทา่นสามารถถา่ยรปูววิทะเลสาบมมุสงูไดจ้ากทีแ่หง่นี ้  

 

น าทา่นชม วดัเหวนิหวู ่ ขอพรกบัเทพเจา้แหง่โชคลาภ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพเจา้แหง่ความ

ซือ่สตัย ์ซึง่ชาวไตห้วันเชือ่กนัวา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะไดป้ระสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน มี



Page 4 of 13 

 

 

 

แตค่นจงรักภกัด ี หรอืหากวางแผนสิง่ใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจงึท าใหไ้ดรั้บความนยิม

จากชาวไตห้วัน ทีม่าสกัการะขอพรองคเ์ทพในวัดแหง่นี ้  

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีพืน้เมอืง 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่บตัรขึน้ตกึ ช ัน้ 89)  ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบั ตกึ

ไทเป 101  

เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก เริม่สรา้งเมอืปี 1997 ซึง่ตัง้อยูใ่นใจกลางเขตพเิศษของซนิอี ้เมอืง

ไทเป  ประเทศไตห้วัน ซึง่เป็นเขตทีม่กีารพัฒนาทีน่ ายคุสมยักอ่นและสมยัใหมม่าประสมประสานกนัมา

พัฒนา ในปี 70 หรอืเรยีกวา่ ยคุของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกจิทีด่มีาก มคีวามสงู 

101 ชัน้ ซึง่ หมายเลข 1 นัน้มาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบ

ดจิติอล และ มคีวามกา้วหนา้ทาง High Technology จงึน ามารวมกนั คอื ความกา้วหนา้ทางดา้น 

Technology ทีด่ทีีส่ดุ 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นม

สไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิOnisutka Tiger  แบรนดด์ังของญีปุ่่ น 

รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค า่  อสิระมือ้ค า่ตามอธัยาศยั 
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วนัที่สาม ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านตอ่1โคม) – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – วดัป้ีซานเหยยีน –         

หา้งสรรพสินคา้มิราม่า (ไม่รวมบตัรข้ึนชิงชา้) 

                           หา้งสรรพสินคา้ Taimall 

ทีพ่กั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นสอืเฟิน ตัง้อยูใ่นอ าเภอผงิซ ีซึง่เป็นหมูบ่า้นโบราณทีม่ทีางรถไฟพาดผา่น

กลางหมูบ่า้น เนือ่งจากในอดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้น

ถา่นหนิ เป็นทีน่ยิมในการปลอ่ยโคมลอย ใหท้า่นไดป้ลอ่ยโคม (4 

ทา่นตอ่ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วัน ปัจจบุนัจะมเีทศกาลโคมไฟผงิ

ซหีรอื PingXi Sky Lantern Festival จัดขึน้ทกุปีในวันหยวนเซยีว 

คอืวันที ่15 ของเดอืน 1 ตามปฏทินิจันทรคต ิ   

 

จากนัน้น าทา่น สมัผัสบรรยากาศ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยู่

บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟ่ินเคยเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ี

ชือ่เสยีงตัง้แตส่มยัโบราณ ปัจจบุนัเป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุในไตห้วัน  

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศการชมิอาหารแบบดัง้เดมิ

ของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันน าทา่นเดนิทางสูไ่ทเป  

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

น าทา่นชม วดัป้ีซานเหยยีน ซึง่เป็นวดัทีส่วยงาน เป็นทีป่ระดษิฐานเทพเจา้อนัศกัดิส์ทิธิ ์ภายในวัดยงั

เป็นชดุชมววิเมอืงไทเปทีส่วยงามอกีแหง่ 
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วนัที่สี่  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค – วดัตา้หลงตงเป่าอนั - สนามบินนานาชาตเิถาหยวน  

                     สนามบินสุวรรณภูมิ                            

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หา้งสรรพสนิคา้มริามา่ (ไมร่วมบตัรขึน้ชงิชา้) เป็นหา้งสรรพสนิคา้และแหลง่

บนัเทงิสมยัใหม ่มสีนิคา้และสิง่บนัเทงิมากมายรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้แหง่นี ้ท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะ

มาอยา่งไมข่าดสาย  อกีทัง้ยงัมจีดุน่าสนใจอยา่ง ชงิชา้สวรรคท์ีม่คีวามสงูถงึ 95 เมตร และการแสดงแสง

ไฟยามค า่คนื ถอืเป็นสิง่ทีโ่ดดเดน่และดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาเยีย่มชมทีแ่หง่ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา 

ทีพ่กั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

 

จากนัน้น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค อนุสรณ์สถานทีต่ัง้อยูต่รงใจกลางของเมอืงไทเปทีถ่กู

ตกแตง่และประดับเป็นอยา่งด ีโดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถกูสรา้งขึน้มาตามแบบสถาปัตยกรรมจนี

โบราณ บนัไดทัง้สีด่า้นถกูสรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาวเป็นขัน้ตามแบบพรีะมดิอยีปิต ์หลังคาสนี ้าเงนิ รวมทัง้

ยงัมสีวนดอกไมส้แีดง  ทีเ่ป็นการแสดงออกทางสญัลักษณ์ใหเ้ห็นถงึอสิรภาพ ความเทา่เทยีม และความ

เป็นหนึง่เดยีวกนั ตามสขีองธงชาตไิตห้วัน  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ้วดัตา้หลงตงเป่าอนั สรา้งขึน้ในปี 1825 ซึง่เป็นวดัขนาดใหญ ่และมกีาร

กอ่สรา้งทีแ่ตกตา่งจากวดัทัว่ไป วัดแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้ละหนิทัง้หมด รวมถงึใชช้า่งฝีมอืจากจนี

แผน่ดนิใหญ ่ดว้ยเหตนุี ้พระวหิารจงึใชเ้วลาหนึง่ศตวรรษ ในการกอ่สรา้งใหแ้ลว้เสร็จ 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีพืน้เมอืง              

  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิเวยีทเจท เทีย่วบนิที ่VZ563 

18.35 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

################################ 
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อตัราคา่บรกิาร 

*** 10 ทา่น ออกเดนิทาง *** 

  

มาตรการเดนิทางเขา้ไตห้วนั ส าหรบัชาวไทย 2565 

ศนูยบ์ญัชาการแพรร่ะบาดไตห้วนั (CECC) ไดป้ระกาศผอ่นคลายมาตรการการเดนิทางเขา้ส าหรับ 

ชาวไทย ระยะที ่2 ดังนี ้ 

ระยะที ่2 เริม่ 13 ตลุาคม 2565 โดยผูเ้ดนิทางเขา้ตอังปฏบิตัตินดังตอ่ไปนี ้ 

ควบคมุจ านวนผูเ้ดนิทางเขา้ โดยสามารถเขา้ได ้150,000 คนตอ่สปัดาห ์   

ยกเวน้การกกัตวั แตย่งัคงตอ้งเฝ้าสงัเกตอาการดว้ยตนเอง 0+7 วัน    

ส าหรับผูท้ีไ่มม่อีาการ สามารถโดยสารขนสง่สาธารณะหลังจากเดนิทางมาถงึไตห้วันไดท้ันท ี

  

ส าหรับชาวไทยยงัสามารถเดนิทางเขา้ไตห้วันไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ อยา่งไรก็ตาม ทาง CECC ก็ขอ

ความรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทางปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดเชน่เดมิ 

ขอ้มลู : https://www.cdc.gov.tw/En 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
พกัเดีย่ว 

ทีน่ ัง่ 

วนัที ่17 – 20 พ.ย. 2565 17,990.- 5,500.- 30 

วนัที ่18 - 21 พ.ย. 2565 18,990.- 5,500.- 30 

วนัที ่24 – 27 พ.ย. 2565 18,990.- 5,500.- 30 

วนัที ่25 – 28 พ.ย. 2565 18,990.- 5,500.- 30 

วนัที ่02 – 05 ธ.ค. 2565 22,990.- 5,500.- 30 

วนัที ่09 - 12 ธ.ค. 2565 22,990.- 5,500.- 30 

วนัที ่15 – 18 ธ.ค. 2565 19,990.- 5,500.- 30 

วนัที ่16 - 19 ธ.ค. 2565 19,990.- 5,500.- 30 

https://www.cdc.gov.tw/En
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


