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WIFI ON BUS … เมนูพเิศษ!! ชาบหูมาลา่ + เสีย่วหลงเปา + ซฟู้ีดสไตลไ์ตห้วนั 
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กราบเรยีนลกูคา้ทีน่า่รกัทกุทา่น หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนั
กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุ

เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้  
อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไม่

สะดวก 
 

 

วนัที1่ กรุงพ(สวุรรณภูม)ิ-ไทจง-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัเหวนิหวู-่ฟงเจีย่
ไนทม์ารเ์ก็ต 

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่
VZ560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจาก
ทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หนาน

โถว เป็นเมอืงทีไ่ดข้ึน้ชือ่วา่มอีากาศดทีีส่ดุของไตห้วัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ําแร่ทีด่ทีีส่ดุ
ของไตห้วันอกีดว้ย เนื่องจากเมอืงนี้อยูใ่นหบุเขาและถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูทัง้เมอืง จงึทํา

ใหเ้ป็นเมอืงทีม่อีากาศบรสิทุธิท์ีส่ดุของไตห้วัน 
บา่ย รบัประทานอาหาร แฮมเบอรเ์กอร+์ชานม 

จากนัน้นําท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินั

จนัทราหรอื SUN MOON LAKE ไดร้ับการขนานนามว่า
เป็น "สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆคนไตห้วัน

นิยมมาฮันนีมูนกันดว้ย ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วที่
โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาว
ไตห้วัน โดยบรเิวณรอบ ๆ ทะเลสาบแหง่นี้มจีดุทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงั

ซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวัดเก่าแก่มาก ซึง่สรา้งมาเพือ่เป็นเกยีรต ิใหพ้ระถังซัมจ๋ัง ทีบุ่กป่าฝ่าดงจาก
จนีไปอนิเดยีเพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวัด

มีความสวยงาม สงบ เหมาะแก่การน่ังชมววิทัง้ทะเลสาบ 
รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบ
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สรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ไข่ตม้น้ําซปุใบชาใสเ่ห็ดหอมและสมุนไพรจนีหอมกรุ่น 
รสชาตขิองไข่ตม้นัน้กลมกล่อมพอดไีม่ตอ้งเตมิซอสใหเ้สยีรสชาต ิรับรองว่าอร่อยจนหยุด
ไมอ่ยูเ่ลยทเีดยีว ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิม้ลองจากนัน้ นําทา่นสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ 

วดัเหวนิหวู่ หรอื วดักวนอู เป็นวัดศักดิ์ส ิทธิอ์ีกแห่งของไตห้วัน ซึง่ภายในจะเป็นที่
ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ

ซือ่สตัย ์เป็นทีนั่บถอืของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่หนา้วัดซึง่มี
มลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 
จากนัน้ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงชลิๆ ทีต่ลาด ฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต ทีเ่ป็น

ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วันและราคาก็ถกูกวา่ในไทเป มขีองขายมากมายใหทุ้ก
ท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์อกีทัง้

อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนัดท่องเทีย่วให ้
เขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีสํ่าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี้นัน้มสีนิคา้แบรนด์

ทีม่ักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุๆ อย่างเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมี
แบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ!! ชาบูหมาลา่ 

พกัที ่Hotel Regal International หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่ ไทจง-ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-เจยีงไคเชค-ตกึ ไทเป 101(ไมร่วมคา่ข ึน้ตกึ)- 
                ซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
นําท่านเดนิทางจากเมอืงไทจง สู่เมอืงไทเป แวะซือ้ของฝาก ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด 

ซึง่เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก อสิระใหทุ้กท่าน

ไดล้องทานและเลอืกซือ้ขนมพายสบัปะรด นอกจากนี้ยังมขีนมอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืก 

ไมว่า่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 

นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  เป็นหนึง่สญัญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และ
สถานทีท่อ่งเทีย่วหลักทีต่อ้งมาของเมอืงไทเป สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 

1976 เพือ่เป็นการรําลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง 
ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสน้ํีา

เงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูต่รงกลางของ
จตรุัสเสรภีาพ(Freedom Square) มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้

เทา่กับอายขุองทา่นประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีปูปัน้ทํา
จากทองสมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้
ตา่งจากรปูปั้น  ของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้น

ในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู่ 3 คํา คอื จรยิธรรม 
ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา...เมนูพเิศษ!!เสีย่วหลงเปา 

จากนัน้พาทา่นเทีย่วชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรเขา้) เป็นหนึง่ใน Landmark หลักของ

เมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีส่ดุใน
โลก) มคีวาสงูมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติเมือ่มาเยอืนไทเป ที่
ดา้นบนจะมจีดุชมววิในรม่ทีช่ัน้ 89 ตกึไทเป 101 มทีัง้หมด 101 ชัน้ 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
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จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตาม
อัธยาศัยที ่ตลาดซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรงุเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟชั่น
ทันสมัยของเหลา่วัยรุน่ไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุน่มากมาย  

เย็น อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง  

พกัที ่Highness Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ รา้นสรอ้ย-เหยห่ลวิ-สือ่เฟ่ิน-ปลอ่ยโคมลอย-รา้นเครือ่งสําอาง-ไนทม์าร์
เก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
พาท่านแวะชมศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทัง้

แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัตใินการป้องกันรังส ี

ชว่ยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยก

ไตห้วัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ําค่าของชาวไตห้วัน

ตัง้แตโ่บราณ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย่หลิว่ หนึ่งใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วันตัง้อยู่ทางตอนเหนือ
สดุของเมอืงนิวไทเป (New Taipei City) เขตตําบลว่านหลี ่

(Wanli District) ดว้ยคโดดเดน่ทางธรณีวทิยากับหนิรปูร่างแปลกตา ซึง่ภมูทิัศน์หนิของเหย่
หลิวถือเป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรย์ที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าไดเ้ป็น

ชายหาดทีม่ีชือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่ีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัด
กร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อน
ทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซึง่

มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก   
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณสอืเฟิน เป็นหมูบ่า้นโบราณทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว ใหท้่าน

เดนิเล่นสัมผัสบรรยากาศพรอ้มถ่ายรูป ฟร!ี ปล่อยโคมลอย (4 ท่านตอ่ 1 โคม) สู่

ทอ้งฟ้าทัง้กลางวันและกลางคนืพรอ้มใจเขยีนคําอธษิฐาน และสง่ความปรารถนาดขีองพวก

เขาสูส่วรรค์ เชือ่กันว่าโคมลอย หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ “โคมขงหมงิ” ถูกประดษิฐข์ึน้โดยขง

เบง้ ที่ปรกึษาดา้นการทหารคนสําคัญ ในประวัตศิาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือ

สือ่สารของกองทัพ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ!!ซฟู้ีด สไตล ์ไตห้วนั 
นําท่านแวะชม รา้นเครือ่งสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดัง

ของไตห้วันมากมายหลายแบรนดท์ีท่่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้

จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงชลิๆ ไปกับ ไนทม์ารเ์ก็ต ทีเ่ป็นตลาดกลางคนืที่
ของไตห้วันและราคาก็ถกูกวา่ในไทเป มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ 

ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องสําอางค์ อีกทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรืออาหาร
นานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนัดท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความ
อรอ่ย  

เย็น อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง  

พกัที ่Highness Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
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วนัที4่   ไทเป-หมูบ่า้นสายรุง้-ไทจง -กรงุเทพ  (สวุรรณภูม)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําทกุทา่นเยีย่มชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมูบ่า้นของเหลา่

ทหารพรรคก๊กมนิตัง๋หลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับ
เจยีงไคเช็ค ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรกัษา

อนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความ
เป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตัง๋ บา้นแตล่ะหลังจะถกู

แตง่แตม้ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกู
แตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้น 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ไทจง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ  

(อสิระอาหารกลางวนั) 

14.30 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทจง เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Viet Jet Air  
เทีย่วบนิที ่VZ561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว 

07-10 ธ.ค.61 16,900 16,900 16,400 4,000 

14-17 ธ.ค.61 16,900 16,900 16,400 4,000 

21-24 ธ.ค.61 16,900 16,900 16,400 4,000 

28-31 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,400 5,000 

04-07 ม.ค.62 15,900 15,900 15,400 4,000 

07-10 ม.ค.62 14,900 14,900 14,400 4,000 

11-14 ม.ค.62 16,900 16,900 16,400 4,000 

18-21 ม.ค.62 16,900 16,900 16,400 4,000 

25-28 ม.ค.62 14,900 14,900 14,400 4,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 20 กโิลกรัม ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
     1.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

     2.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
     3.  คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันสําหรับชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้ับการยกเวน้การทํา 

         วซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน) 
     4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร ์
 ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 
6. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 1,200 NTD ตอ่ทรปิ สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจ 

และน้ําใจจากทา่น 
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของค่าที่

พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมด 

 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองค่าทัวร์

แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด ๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 


