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NT368
ทวัรไ์ตห้วัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสรุยิันจนัทรา หมูบ่า้นสายรุง้ เหย่หลวิ 4 วัน 3 คนื (IT)
ทัวรไ์ตห้วัน , 4 วัน 3 คนื ,

Cu Hotel Taipei  , HOTEL HALF TAICHUNG  , CHONG YU HOTEL

ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทไีดค้ําเลา่ลอืวา่สวยงามดงัภาพวาด
ชมสสีนัสดใสของศลิปะบนกําแพงท ีหมูบ่า้นสายรุง้

ชมเศยีรราชนิ ีประตมิากรรมทธีรรมชาตริงัสรรคข์นึมา ณ อุทยานเยห่ลวิ 
ชมตกึ 101 ทเีคยสงูเป็นอนัดบัหนงึของโลก 

ชอ้ปปิงตลาดฝงเจยีไนทม์าเก็ต และ ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ
อาหารพเิศษ !! พระกระโดดกําแพง ,ปลาประธานาธบิด ีและเสยีวหลงเปา

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิเถาหยวน - โรงแรม

17.00 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกันณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 2 เคานเ์ตอร ์5 สายการบนิ TIGER AIR
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ

20.00 น.



ออกเดนิทางสู ่กรุงไทเป โดยสายการบนิTIGER AIR เทยีวบนิท ีIT506 (ไมม่อีาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืง)

00.40+1 น.
ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเถาหยวน นําทา่นสูท่พัีก

ทพีกั
CHONG YU HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เถาหยวน - ผหูล ี- ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิอู ่- แวะชมิชา - หมูบ่า้นสายรุง้ - ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนัน นําทา่นทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou)
ตังอยู่ทางตอนกลางของไตห้วันและมขีนาดใหญ่ทสีดุในไตห้วันและเป็นเมอืงเดยีวทไีม่มพีนืทตีดิชายฝังทะเลพนืทสีว่นใหญ่เป็นแบบภเูขาสงูเมอืงนีมังคังดว้ยทรัพยากรและทัศนียภาพทสีวยงามหนานโถวเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวเขตตอนกลางของประเทศพอืชม
จดุเยียมชมสถานท ีทน่ีาสนใจคอืทะเลสาบสรุยัินจันทราโดยใชเ้วลาประมาณ 2 .30 ชวัโมง – 3 ชวัโมงโดยประมาณ
ระหวา่งใหท้า่นไดแ้วะจดุพักรถ เพอืผอ่นคลายอริยิาบถ

เทยีง
รับประทานอาหาร เมนูอาหารจนี เมนู ปลาประธานาธบิดี

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา
เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจดุหนงึทเีป็นทนียิมของชาวไตห้วันรอบๆทะเลสาบแหง่นีจะมจีดุสําคัญททีอ่งเทยีวมากมายทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ33
กโิลเมตร

นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลกพรอ้มกับใหท้า่นนมัสการรูปเคารพของพระถังซําจังณ วดัพระถงัซา้จงั
ทตัีงอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบสรุยัินจันทราใหท้า่นไดท้ดลงชมิ ไขต่ม้ใบชา ขนึชอื 

จากนันนําทา่นกราบไหวส้งิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิอู่
เชน่นักปราชญข์งจอืนักปราชญแ์หง่ปัญญาและเทพกวนอูเทพเจา้แหง่ความซอืสตัยร์วมถงึสงิโตหนิอ่อน2ตัวทตัีงอยู่หนา้วัดซงึมมีูลคา่ตัวละ1ลา้นเหรียญไตห้วันโดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถชนืชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสรุยัินจันทรา

จากนันใหท้า่นแวะ ชมิชา ขนึชอืและชม วธิชีงชา 

จากนันนําทา่น เดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื เรนโบวว์ลิเลจ (Rainbow Village)
เป็นหมู่บา้นเล็กๆแตม่ากเสน่หข์องมหานครไถจงเดมิคอืมณฑลไถจงเป็นมหานครหนงึของสาธารณรัฐจนี (ไตห้วัน)
หมู่บา้นสายรุง้ถูกสรา้งขนึในชว่งระหวา่งปี 1940 – 1950
เพอืใชเ้ป็นทอียู่อาศัยชวัคราวสําหรับทหารแตจ่บลงดว้ยการเป็นตังถนิฐานถาวรของทหารเหลา่นันปัจจบัุนหมู่บา้นแหง่นีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทอ่งเทยีวของมหานครไถจงไปแลว้หมู่บา้นแหง่ความสดใสใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายภาพ

เมอืถงึเวลาอันสมควร เดนิทางสู ่ตลาดฝงเจยีไนทม์าเก็ต
ตลาดนัดกลางคนืทมีชีอืเสยีงของเมอืงไทจงใหท้า่นไดอ้สิระกับการชอ้ปปิงเลอืกซอืสงิของทถีูกใจทา่นทชีนืชอบรองเทา้ONITSUKA TIGER
พลาดไม่ไดท้นีีราคาถูกกวา่เมอืงไทยแน่นอนๆ

ค่าํ
เย็นอาหารเย็นอสิระตามอัธยาศัย

ทพีกั
HOTEL HALF TAICHUNG หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไทจง - ไทเป - ขนมพายสปัปะรด - อทุยานเหยหลวิ - ถนนเกา่จวิเฟิน - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขนึตกึชนั89) - ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม



จากนัน นําทา่นเดนิทางจาก เมอืงไทจง สู ่เมอืงไทเป นําทา่นแวะเยียมชม ขนมพายสบัปะรด
ซงึพายสบัปะรดเป็นขนมชอืดังของไตห้วันมรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกอสิระใหท้กุทา่นไดล้องทานขนมพายสบัปะรดนอกจากนียังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมิเชน่ขนมพระอาทติยข์นมพายเผอืกเป็นตน้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เหยห่ลวิ
มลัีกษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดทมีชีอืเสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทมีรีูปทรงแปลกตาและงดงามซงึเกดิจากการกัดกร่อนของน ้าํทะเลลมทะเลและการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างตา่งๆเชน่หนิเศยีรราชนีิและรองเทา้เทพธดิารูปเทยีนดอกเห็ดเตา้หูรั้งผงึซงึมชีอืเสยีงทัวทังเกาะไตห้วันและทัวโลกใหท้กุทา่นไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาอันสมควร

นําทา่นสู ่ถนนเกา่จวิเฟิน
ซงึเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวแีหง่ราชวงศช์องจงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทนีีการโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทงิไวเ้พยีงแตค่วามทรงจําจนกระทังมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์
" เปยฉงิเฉงิชอื " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซวิ "
ทัศนียภาพภเูขาทสีวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาชนืชมความงดงามของทนีีนอกจากนียังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงทสีดุในไตห้วันทําใหจ้วิเฟินกลับมาคกึคักชวีติชวีาอกีครังใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซอืของกนิทแีปลกตาอกีทังยังมบัีวลอยเผอืกทโีดง่ดังทสีดุในไตห้วันเนืองจากมรีสชาตแิบบดังเดมิไม่เหมอืนทไีหนทา่นสามารถซอืกลับมาเป็นของฝากไดน้อกจากนียังมสีนิคา้อกีมากมายททํีาใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทยีาวทสีดุในหมู่บา้นจวิเฟินใหท้กุทา่นไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาอันสมควร

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101 (ไมร่วมชมววิชนั89) ตกึทมีคีวามสงูถงึ509
เมตรสญัลักษณ์ของเมอืงไทเปทนีียังมจีดุชมววิทสีงูทสีดุในไทเปอกีดว้ยภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่900
ตันทําหนา้ทกีันการสนัสะเทอืนเวลาทเีกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์วีงิเร็วทสีดุในโลกดว้ยความเร็วประมาณ1,008
เมตรตอ่นาทบีรเิวณทตัีงของตกึนียังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงแหง่ใหม่ทเีป็นทนียิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิงมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณนีเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของไตห้วันเลย

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิง ตลาดซเีหมนิตงิ
เปรียบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯแหลง่ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันมรีา้นคา้ของฝากกฟิช็อปสไตลวั์ยรุ่นมากมายอสิระทา่นชอ้ปปิงสนิคา้หลากหลายรวมทังสนิคา้แฟชนัเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกําแพง

ทพีกั
CU HOTEL TAIPEI หรือเทยีบเทา่ระดับ

วนัท ี4
ศนูยเ์ครอืงประดบัและเครอืงสําอางค ์- อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันใหท้า่นสู ่รา้นสนิคา้พนืเมอืงและศนูยเ์ครอืงประดบั
เลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึสนิคา้เกษตรพนืบา้นจากทกุภมูภิาคขิองไตห้วันกวา่20,000
ชนดิอาทเิชน่ศนูยป์ระการังไตห้วันเกรดพรีเมยีมอัญมณีหยกิหนิตาแมวหนิเป่ยโถวน ้าํหอมแผน่มารค์หนา้ผลติภัณฑบํ์ารุงผวิสรอ้ยคอเวชสําอางคส์นิคา้แบรนเนมน ้าํหอมเครืองสําอางคร์าคาถูกเสอืผา้แวน่ตาเป็นใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

นําทา่นเทยีวชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค
อดตีผูนํ้าของไตห้วันสรา้งขนึเพอืรําลกึถงึคณุงามความดขีองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คผูเ้ป็นทรัีกและศรัทธาของคนไตห้วันครอบคลมุพนืทปีระมาณ205
แสนตารางเมตรโดยรูปปันเหมอืนทา่นเจยีงไคเช็คทสีรา้งจากโลหะสมัฤทธจิะประดษิฐานอยู่ชนับนดา้นในของอนุสรณ์ตัวตกึสขีาวหลังคาปดูว้ยกระเบอืงสฟ้ีาผนังทําดว้ยหนิอ่อนทัง4
ดา้นมสีนามหญา้สวนดอกไมส้แีดงอยู่ดา้นหนา้เป็น3
สเีดยีวกับสธีงชาตไิตห้วันเป็นตัวแทนของทอ้งฟ้าพระอาทติยแ์ละเลอืดเนือทสีญูเสยีไปเป็นสญัลักษณ์แหง่อสิรภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจนีเสยีวหลงเปา

จนไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน

15.45 น.
เดนิทางสูก่รุงเทพโดยสายการบนิTIGER AIR เทยีวบนิท ีIT505 (ไมม่อีาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืงบนิ)

18.45 น.
ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ.



อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี11 เมษายน 2562 เวลา 14:50 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 15 กก./ท่าน

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 900NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่นสว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพงึพอใจ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• ในการจองครงัแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทังหมด สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน ( ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ
)เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซงึเมอืจองและจ่ายมดัจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจําใดๆ
ทังสนิ และในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลอืเดนิทาง
ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต่

• หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลอืเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต่
• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ บรษัิทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ ถา้ยังไมม่กีารยนืวซีา่
หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอนืใด

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ แตม่กีารยนืวซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอนืใด บรษัิทฯ
จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทจี่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตวัเครอืงบนิไดอ้อกไปแลว้แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ
ผูย้กเลกิตอ้งรบัผดิชอบชําระคา่ธรรมเนยีมการเปลยีนชอืตวั 2,000 บาท / ตวั 1 ใบ + สว่นตา่งของภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิ และบรษัิทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายอนืๆ
เฉพาะเท่าทไีดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น คา่วซีา่ เป็นตน้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• การยกเลกิ
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป ยดึเงนิในสว่นมดัจํา

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 20 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์



• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

หมายเหตุ

• จํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํผูใ้หญ ่30 ท่านขนึไปเทยีวบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์เีมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิภยัธรรมชาตปิฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้มเช่นการเจ็บป่วย,
การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่จลาจลหรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมไดอ้นัเนอืงมาจากธรรมชาตคิวามลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางสายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิแตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบันหากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึบรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบอาทไิมเ่ทยีวบางรายการ,
ไมท่านอาหารบางมอืเพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษเมอืออกตวัไปแลว้ในกรณทีที่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็ามตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

• มคัคเุทศกพ์นักงานหรอืตวัแทนของทางบรษัิทไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆแทนบรษัิทเวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

ขอ้ควรระวงั : กรณถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเรอืงการยนืวซีา่เขา้ ประเทศไตห้วัน กบัเจา้หนา้ททีุกครงั
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