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SWEETY TAIWAN [TG] 4D3N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิ– เถาหยวน (ไตห้วัน) เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAY  (ไฟลทส์วย) 
ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลบั 30 กโิลกรัม  พรอ้มสะสมไมล5์0% 
· โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พักไทจง 1คนื และไทเป 2 คนื 
· เทีย่วครบทกุไฮไลทข์องเกาะไตห้วัน ลอ่งทะเลสาบสรุยิันจันทรา อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ (MUSHROOM 
ROCK) หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน   ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ลฟิทช์มววิชัน้ 89)  D.I.Y พายสบัปะรด โรงงานพาย
สบัปะรด 
· ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต และตลาดซเีหมนิตงิ    
· อิม่อรอ่ยเมนูไฮไลทร์ะดบัดลีกัซ ์
· มือ้พเิศษ !! กบัเมนู เสีย่วหลงเปา ซาลาเปาลกูเล็กมไีสเ้ป็นน้ําซปุไหล เนื้อเนยีนนุ่ม ทานคูก่นักบัซอสสตูร
เฉพาะ  
· น้ําดืม่บนรถ วันละ 1 ขวด 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

2  ผหูลี ่– วัดจงไถซานซือ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิันจันทรา – วัดพระถังซมัจ๋ัง – วัดเหวนิวู ่– ชมิชาอู่
หลง – D.I.Y พายสปัปะรด 

3  ฉ่ือเฟ่ิน – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – DUTY FREE – ศนูย ์GERMANIUM – ซเีหมิ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  SWEETY TAIWAN 4D3N SEP18-TG-W18 

นตงิ 

4  ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ลฟิทช์มววิชัน้ 89) – สนามบนิเถาหยวน – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

13 - 16 Sep 2018  18,999  18,999 18,999 6,900 6,900 

27 - 30 Sep 2018  18,999  18,999 18,999 6,900 6,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

05.30  คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์
D   
โดยสายการบนิไทย (TG)  
โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

08.25  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิไทย TG เทีย่วบนิที ่
TG632  

(**วนัที ่27-30 ก.ค.61 ไฟทข์าไป TG634  07.10 -11.50 น. ) 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.05  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั                                        

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรไตห้วนั พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระแลว้  จากนัน้นํา
ทา่นรับประทานอาหารกลางวัน 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1) 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหท้า่นเลอืกสรร ซึง่ถอื
ไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไถจงเลยทเีดยีว 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   (2)  เมนู ชาบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วัน 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  IN HOUSE  HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 ผหูลี ่– วดัจงไถซานซือ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิวู ่
– ชมิชาอูห่ลง – D.I.Y พายสปัปะรด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (3)                  

 

  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัจงไถซานซือ่ ซึง่เป็นวัดทีท่ันสมยัทีส่ดุในไตห้วัน งบประมาณสรา้ง
กวา่หมืน่ลา้นบาท มคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกนั กบัตกึ 101 
ม ี โครงสรา้งแข็งแกรง่มาก เมือ่ปี 1999 เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งแรง พสธุาแยกและเกดิธรณีสบู
หมูบ่า้นหายไปทีเ่มอืงหนานโถวแตว่ัดนี้กลบัไมเ่ป็นอะไรเลยสรา้งความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วัน
มากมหีอ้งเรยีนกวา่ 1,000 หอ้ง เพือ่ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษา พระธรรม    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจันทรา ซึง่มคีวามงดงามราวกบัภาพวาด 
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเขตซนัมนูเลก เนชัน่แนลซนีกิแอเรยี ซึง่การ
ทอ่งเทีย่วไตห้วนัไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผน่ดนิไหวครัง้
ใหญเ่มือ่วันที ่21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาต ิจากผนืน้ําสูย่อดเขา ทีนั่บ
จากความสงูระดบั 600-2000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้น
ลอ้มรอบ ทําใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนั
ไพเราะวา่ “สรุยิัน-จันทรา” จากนัน้นําทา่นไปยัง   จากนัน้นําทา่น นมัสการอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ที่
ไดอ้ญัเชญิ อฐัธิาตกุลบัมาทีว่ัดเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ. 1965  หลงัจากนัน้นําทา่นนมัสการ ศาล
เจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอ ูณ วัดเหวนิหวู ่(วัดกวนอ)ู ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพ
เจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ แวะ ชมิชาอหูลง ทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ย 
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ละลายไขมันและเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลบัเป็นของฝากชนดิหนึง่   จากนัน้นําทา่นเยีย่ม
ชม โรงงานพายสบัปะรด พรอ้มทํา DIY ซึง่พายสบัปะรดเป็นขนมชือ่ดงัของไตห้วัน มรีสชาตกิลม
กลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก ทกุทา่นจะไดช้มตัง้แตข่ัน้ตอนการเพาะปลกูสบัปะรดชือ่ดงั จนถงึ
ขัน้ตอนการทําขนมรสเลศิ อสิระใหท้กุทา่นไดล้องทํา ขนมพายสบัปะรดดว้ยตวัทกุทา่นเอง ให ้
ทา่นไดท้า่นเลอืกซือ้ ขนมยอดนยิมของไตห้วนั เคก้ไสส้ปัปะรด และขนมอืน่ๆ อกีมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)   เมนู เสีย่วหลงเปา 

รับประทานอาหารมือ้พเิศษ “เมนูขึน้ชือ่ของไตห้วัน “เสีย่วหลงเปา” ทีโ่ชวฝี์มอืเชฟดว้ยการใช ้

แผน่แป้งเนื้อเนียนนุ่มอรอ่ย กบัไสท้ีป่รงุอยา่งลงตวั และจับเป็นจบีปิด 18 จบีอยา่งสวยงาม ทาน
คูก่นักบัซอสสตูรเฉพาะ กอ่นรับประทานตอ้งจิม้ใหน้ํ้าซปุไหลออกมา แลว้ทานไปทัง้คํา”  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก JINSHAN SAKURA BAY SPRING RESORT HOTEL  หรอื
ระดบัเทยีบเทา่ 

*** พเิศษใหท้กุทา่นไดแ้ชน้ํ่าแรภ่ายในโรงแรม 

วนัที ่3 ฉือ่เฟ่ิน – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – DUTY FREE – ศนูย ์
GERMANIUM – ซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม   (6)                            

 

  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ฉือเฟ่ิน  เป็นหมูบ่า้นโบราณทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั กลางหมูบ่า้นมทีาง
รถไฟพาดผา่น มอีาหารทอ้งถิน่รถชาตดิ ีมน้ํีาตก Shifen ทีย่ ิง่ใหญอ่ลงัการสวยงามมาก ใครที่
แวะมาเทีย่วทีห่มูบ่า้นนีน้อกจากจะไดเ้ทีย่วน้ําตกแลว้ ยังไดเ้พลดิเพลนิกบัการปลอ่ยโคมลอย 
(คลา้ยโคมยีเ่ป็ง) และทานของอรอ่ยๆ ไดต้ลอดสองขา้งทาง โคมลอยของไตห้วนั มชีือ่วา่ “โคม
ขงหมงิ” ถกูประดษิฐข์ ึน้โดยขงเบง้ ทีป่รกึษาดา้นการทหารคนสาํคญัในประวัตศิาสตรย์คุสามกก๊ 
เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สารของกองทัพตัง้แตเ่มือ่ครัง้อดตี ปัจจบุนัจะมเีทศกาลโคมไฟผงิส ี
หรอื  PingXi Sky Lantern Festival จัดขึน้ทกุปีในวันหยวนเซยีว คอืวันที ่15 ของเดอืน 1 ตาม
ปฏทินิจันทรคต ิซึง่เป็นคนืทีพ่ระจันทรเ์ต็มดวงครัง้แรกในรอบปีหลงัผา่นพน้ตรษุจนี คลา้ยกบัเป็น
วันสง่ทา้ยเทศกาลตรษุจนีน่ันเอง  จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในอดตี
ทีน่ี่เคยเป็นแหลง่เหมอืงแรท่องคําทีม่ชี ือ่เสยีงแตห่ลงัจากประเทศญีปุ่่ นไดเ้ขา้ครอบครองไตห้วัน
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และสงครามโลกครัง้ทีส่องไดจ้ากไปทีแ่หง่นี้ก็เหลอืไวเ้พยีงแคค่วามทรงจําในอดตีทีเ่คยเฟ่ืองฟู
และถกูลบเลอืนไปตามกาลเวลาและเมือ่ปี 1989 จิว่เฟ่ินไดก้ลบัฟ้ืนขึน้มามชีวีติชวีาอกีครัง้เพราะ
มกีารใชห้มูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร“์เปยฉงิเฉงิชือ่”และ“อูเ๋หยยีน
เตอะซนัชวิ”ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศหมูบ่า้นโบราณอาหารพืน้เมอืงรสเลศิพรอ้มของที่
ระลกึน่ารักๆตลอดทางเดนิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนัน้นําทกุทา่นเยีย่มชม  อทุยานเหยห่ลิว่ คาบสมทุรทางเหนือของไตห้วันทีท่กุทา่นจะตอ้ง
ประหลาดใจกบัชายหาดทีม่หีนิสวยรปูรา่งแปลกตามากมายทีเ่กดิจากการกดัเซาะของน้ําทะเล
และสายลมทีป่ะทะมานับพันๆปีไฮทไ์ลทท์ีท่กุทา่นไมค่วรพลาดก็คอืโขดหนิรปู “เศยีรราชนิ”ี ที่
โดง่ดงัไปทั่วโลก  จากนัน้นําทา่น ไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มี
สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ จากนัน้นําทา่นเยีย่ม
ชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER  เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ย
ในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบ
ไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ 
หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่  “สยามสแควรเ์มอืงไทย” มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า 
ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER  แบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ น รวมทัง้
ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศไตห้วัน 
ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก   อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

คํา่  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  INTRENDY  HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ลฟิทช์มววิช ัน้ 89) – สนามบนิเถาหยวน – ทา่อากาศยาน
สุวรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของ
โรงแรม  (8)                                                      

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิชัน้ 89 ราคา 720 บาท) ตกึทีม่ี
ความสงูถงึ 508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีดุชมววิทีส่งูตดิอนัดบัโลกอกีดว้ย 
ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิ
แผน่ดนิไหวและนําทา่นขึน้ลฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่
นาท ี 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิเถาหยวน” 

14.15  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAY เทีย่วบนิที ่TG633  (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
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17.00  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ ในกรณีทีลู่กคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ป ดงันี ้ รา้นเครือ่งส าอาง รา้นชาอูห่ลง   
ศนูยป์ะการงัแดง รา้นเคก้ไสส้บัปะรด  ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 500 บาทตอ่

รา้น**** 

*** หมายเหต ุ ในกรณีทีลู่กคา้ปฏเิสธไมเ่ดนิทางตามตารางโปรแกรมทวัร ์ 
  ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 400 บาทตอ่ทรปิ*** 

  

ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป–กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป–กลบัพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ–สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ THAI AIRWAYS ขาไปทา่นละ 30 กก.  ขากลบัทา่นละ 30 กก 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่หวัหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

10.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

– การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี  อวัยวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวร
สิน้เชงิ                1,000,000บาท 
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– คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้าไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 
และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เอง
ตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,000 NT (1,200 บาท)  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

**ต ัง้แตเ่ดอืนสงิหาคมเป็นตน้ไปช าระคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากบั
ภาษี) 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5. คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทยกรณุาเตรยีมเอกสารคอื 

-พาสปอรต์ 

-ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 

-ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่

-สาํเนาทะเบยีนบา้น  

-สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์

-รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้าํเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สาํหรับ
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

7.คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ไทยทีต่อ้งการอยูเ่กนิ 30 วัน 

8.คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ราชการ (พาสปอรต์ราชการตอ้งทําวซีา่ทกุกรณี) 
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เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 10,000 บาท หรอื ชาํระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการบอก
ยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่
ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบสาํเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 
เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง 
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

     เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ
คนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่น
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

  

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํา่กวา่  25 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดยบรษัิทฯจะแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ
, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงาน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ
แลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

9.ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามัน ณ ปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามนัปรับสงูขึน้ 
บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามันตามสถานการณ์ดงักลา่ว  

 


