
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    TAIWAN 13-16 APR19-4D3N-TG-W08 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    TAIWAN 13-16 APR19-4D3N-TG-W08 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน– หมูบ่า้นสายรุง้ –เฝิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์C   สายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

08.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั โดย สายการบนิไทย  

เทีย่วบนิที ่TG632 

13.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรไตห้วัน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนรถแบบ SET BOX (1) 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืง ไทจง น าทา่นชมหมูบ่า้นสายรุง้ (Rainbow Village) หมูบ่า้นเกา่แกข่องทหารผา่น

ศกึทีล่ีภ้ยัอพยพมาจากจนีในชว่งสงครามกลางเมอืง ซึง่บา้นแตห่ลังกอ่สรา้งจากวัสดงุา่ยๆ ท าใหด้ไูม่

คอ่ยสวยงาม จงึท าใหบ้า้นหลายหลังโดนท าลายและปรับเปลีย่นเป็นทีอ่ยูอ่าศัยทีท่นัสมยั ซึง่ใน

ระหวา่งการรือ้ถอนนัน้ได ้คณุ หวง หยง่ ฟู่  ไดอ้อกมาวาดลวดลายตา่งๆ เชน่ ตัวการต์นู ตวัอกัษร ดว้ย

สสีนัสดใสตามผนังและก าแพง จงึท าใหม้กีารบอกตอ่กนัไปเรือ่ยๆจนมชีือ่เสยีง ท าใหรั้ฐบาลประกาศ

ใหพ้ืน้ทีด่ังกลา่วเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคนืเฝิงเจีย่ (Fengjia Night 

Market) ตัง้อยูห่นา้ประตมูหาวทิยาลัยเฝิงเจีย่ เป็นตลาดกลางคนืทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในภาคกลาง 

เป็นแหลง่อาหารและของทานเลน่ขึน้ชือ่ บางคนืจะมรีา้นคา้เสือ้ผา้เรยีงรายในราคาทีไ่มแ่พง  ของที่

ไดรั้บความนยิมในชว่งนีค้อื พายสบัปะรดวั่งไหลซาน จากเมอืงเจยีอี ้จดุเดน่อยูท่ีไ่สพ้ายทีเ่ป็นเนือ้

ผลไมส้ดๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตช์าบ ูสไตลไ์ตห้วัน (2)  

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Inhouse Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัสอง    ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – น ัง่กระเชา้หมูบ่า้นวฒันธรรมฯ - ชมิชาอูห่ลง - ซือ่หลนิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม   (3)                                

น าท่านเดนิทางเพือ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา เพือ่ชมความงดงามของทะเลสาบ ทะเสสาบ

แห่งนี้ตัง้อยูใ่จกลางของไตห้วันและเป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุโดยเป็นแหลง่ท่องเทีย่วชือ่ดัง 1 

ใน 8 ของไตห้วัน เมือ่มองดทูะเลสาบสรุยินัจันทราทีอ่ยูเ่บือ้งลา่งจากเจดยีฉ์ือ เอนิถา่ จะมองเห็นแนว

ผนืน ้าดา้นทศิตะวนัออกมลีักษณะดังพระอาทติย ์สว่นแนวผนืน ้าดา้นตะวนัตกจะมลีักษณะดังพระจันทร ์

จงึเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสรุยิันจันทราจากนัน้น าทา่นไป หมูบ่า้นวัฒนธรรมเกา้ชนเผ่า (Formosa 

Aboriginal Culture Village)เพือ่ ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า (Cable Car) ชมความงดงามของทัศนียภาพ

มมุสงูซึง่จะสามารถมองเห็นภาพของหมูบ่า้นวัฒนธรรม สวนสนุก ตลอดจนขนุเขาและทะเลสาบสรุยิัน

จันทราได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าเสนอเมนู President fish  (4)  

บา่ย จากนัน้น าทุกท่านไป ชมิชาอูหลง ซึง่ชาอูหลงไตห้วันมแีหล่งก าเนดิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วันจาก

จังหวัดหนันโถว โดยถือเป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด  มีรสชาติหอม ทั ้งชาวไตห้วันและ

นักท่องเที่ยวนิยมซือ้เพื่อรับประทานเองและเพื่อเป็นของฝาก เดนิทางสู่เมืองไทเป น าท่านไป

เพลดิเพลนิที ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) ตลาดกลางคนืแห่งนี้เป็นตลาดทีด่งึดดู

ผูค้น เนือ่งจากขึน้ชือ่วา่เป็นสวรรคข์องนักกนิ อาหารของตลาดซือ่หลนิไดแ้ก ่เกี๊ยวซา่ทอดสไตลเ์ซีย่ง

ไฮ ้ขนมเป๊ียะ กนุเชยีงซือ่หลนิ หอดทอด เป็นตน้ 
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ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  Intrendy Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   ไทเป –รา้นพายสบัปะรด – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน –ตกึไทเป 101 

(ไมร่วมขึน้ตกึชมววิ) – ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (6)  

น าทุกท่านไปชมิขนมขึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วันที ่รา้นพายสบัปะรด ขนมพายสับปะรดท าจากแป้งเคก้

สอดไสส้ับปะรดกวน มเีนื้อเนียนนุ่ม มกีลิน่หอม และมรีสชาตทีอ่ร่อยมาก นอกจากนัน้ ยังมขีนมอืน่ๆ 

ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิเลอืกซือ้อกีมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ อทุยาน

แห่งนี้ตัง้อยู่ทางเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะเป็นแหลมความยาว 1,700 เมตร ยืน่ออกไปใน

ทะเลตะวันออก ผ่านการกัดเซาะของลมและน ้าทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกรูปร่างประหลาด เชน่ หนิ

เชงิเทยีน หนิเห็ด หนิเตา้หู ้หนิงวงชา้ง เป็นตน้ โดยเฉพาะหนิรูปเศยีรราชนิีทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง จน

กลายเป็นสัญลักษณ์ของเยห่ลวิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน หมูบ่า้นโบราณที่

ยังคงอยู่จากยุคเหมอืงแร่ทองค าในอดตี ตัง้อยู่บนภูเขาซึง่มวีวิทวิทัศน์ที่งดงาม ทีม่องไปเห็นทอ้ง

ทะเล หมูบ่า้นโบราณแห่งนี้ยังคงบรรยากาศแบบเดมิ ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของวัฒนธรรมเกา่ๆ ดว้ย

รูปทรงแบบบา้นโบราณ ทางเดนิสองขา้งประดับไปดว้ยโคมไฟสแีดง ท่านสามารถชมิอาหารพืน้เมอืง 

ขนมเลศิรส และสามารถซือ้ของฝากทีร่ะลกึน่ารักๆ มากมาย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูอาหารทะเล   (7) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่  ตกึไทเป101 (ไม่รวมขึน้ตกึชมววิ) ตกึระฟ้าแห่งนี้เคยเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547-2553 โดยในปัจจุบันสงูเป็นล าดับทีส่องของโลก รองจากตกึเบริจ์คาลฟิาทีด่ไูบ 

ตกึไทเป101 แห่งนี้มคีวามสงูถงึ 509 เมตรตัง้อยูก่ลางเมอืง ถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึง่ของไตห้วัน

เลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ยา่นตลาดซเีหมนิตงิ แหล่งแฟชัน่วัยรุน่ ของชาวไตห้วัน ให ้

ท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตามอัธยาศัย อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ และ

เครือ่งประดับ ตลอดจนของฝากและขนมตา่งๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Intrendy Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ วดัหลงซานซือ่ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Mitsui Outlet Park–  สนามบนิเถาหยวน – 

 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (9)                                  

น าท่านไปกราบไวข้อพรเจา้แมก่วนอมิ ที ่วดัหลงซานซือ่ (Longshan Temple) วัดศักดิส์ทิธิเ์กา่แก่

แห่งนี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2281วัดแห่งนี้ในแต่ละวันจะมผีูค้นจ านวนมากมากราบไหวข้อพรและสวด

มนต ์นอกจากนัน้ โบสถด์า้นหลังยงัมเีทวรปูเทพเจา้หลายองค ์จงึไดช้ือ่วา่วัดแหลง่ชมุนุมเทพ จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค(Chiang Kai Shek Memorial Hall) ตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงไทเป ดา้นหนา้ทัง้สองขา้งมโีรงละครและโรงแสดงดนตรซี ึง่เป็นอาคารทรงจนีโบราณ อนุสรณ์

สถานแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค โดยไดร้วบรวมประวัต ิภาพ

เหตกุารณ์ตา่งๆ ของใชส้ าคัญ รวมถงึจ าลองหอ้งท างานของทา่นไวใ้นทีน่ี่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา  (10) 
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บา่ย  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Mitsui Outlet Park เพื่อใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้    

แบรนด์เนมต่างๆ อย่างจุใจ โดยที่นี่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย อาทเิชน่ Armani, Esprit, Guess, 

Hugo Boss, Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Versace, Kate Spade, Nike, Puma, Under 

Armour และอืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG635  

22.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

***ไมร่วมทปิไกด ์คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 1,500 บาท*** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางและเมนอูาหาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามโปรแกรมทัวร ์

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 29,999.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 28,999.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 27,999.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 26,999.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 02 ปี ไมม่เีตยีงเสรมิ   5,900.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่อกีทา่นละ   5,900.- 
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× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย เมือ่วซีา่ผา่นแลว้ แตจ่ะมกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ  

ขอสงวนสทิธ์ใินการคนืคา่มดัจ า ทัง้หมด 

2. ****ราคาดงักลา่วเป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถยกเลกิการจองไดท้กุกรณี **** 

3. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้
ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ า กบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ า ทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึง่ไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ 
CharterFlight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


