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NT370
ทวัรไ์ตห้วัน ทะเลสาบสรุยิันจนัทรา อาลซีนั เย๋หลวิ 4 วัน 3 คนื (CI)
ทัวรไ์ตห้วัน , 4 วัน 3 คนื ,

NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL  , ORIENT LUXURY HOTEL CHAIYI  , HOLIDAY INN
EXPRESSTAICHUNG

ไทเป - เถาหยวน - เจยีอ ี- ตลาดกลางคนืพนืเมอืง - อาลซีาน - ป่าสนพนัปี - นงัรถไฟโบราณ - ชมิชาอูห่ลง 
ตลาดฝงเจยีไนทม์าเก็ต - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซา้จงั - วดัเหวนิอู ่- รา้นขนมพายสปัปะรด 

ซเีหมนิตงิ - GERMANIUM - ตกึไทเป 101 - เหยห่ลวิ - ถนนเก่าจวิเฟิน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเถาหยวน - เมอืงเจยีอ ี- ตลาดกลางคนืพนืเมอืง

05.30 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ROW S ประต ู8 สายการบนิประจําชาต ิCHINA AIRLINE
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระมบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือง

08.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงไทเป โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE เทยีวบนิท ีCI838

13.15 น.



ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี
เมอืงหนงึในภมูภิาคไตห้วันตอนกลางมสีถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมหลายแหง่เมอืงนีขนึชอืเรืองความสวยงามของธรรมชาต.ิ

เทยีง
บรกิารอาหารวา่ง แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม

บา่ย
นําทา่น ชอ้ปปิง ตลาดกลางคนื wenhua road night marke tเป็นตลาดกลางคนืทนีีไม่ใหญ่มาก
แตม่ขีายอาหารเสอืผา้รองเทา้ของจกุจกิอาหารมปีระปรายไดล้องลกูชนิปลาหมกึหอยอบชสีและไกปิ่งอร่อยทังสามอย่างทตีดิใจมากก็ไกค่ะ่เคา้เอาเนือไกม่าหอ่ดว้ยหนังแลว้เอาไปปิงใหส้กุหนังกรอบนดิๆใหท้า่นไดท้ดลองอาหารพนืเมอืง
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ค่าํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ขา้วมนัไกเ่มอืงเจยีอขีนึชอื

ทพีกั
ORIENT LUXURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงเจยีอ ี- อทุยานอารซีนั - ป่าสนพนัปี - นงัรถไฟโบราณ - เมอืงไทจง - ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนันนําทา่นสู ่อทุยานอารซีนั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) นําคณะทา่น นงัรถไฟโบราณ
ชมอุทยานเป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงทสีดุของเกาะไตห้วัน เนืองจากมธีรรมชาตทิสีมบรูณ์ ทังป่าไม ้เทอืกเขา ลําเนาไพร
สมบรูณ์จนหาทอีนืเปรียบไม่ไดจ้งึไม่น่าแปลกใจเลยทคีรังหนงึในชวีติตอ้งมาเยือนเดนิ ชมป่าสน 1,000 ปี ทวิสนตังเรียงตระหงา่น
พรวิตามลมอย่างเป็นธรรมชาตทิสีวยงาม หมอกจาง  ๆในเหมาะแกก่ารเก็บภาพ
ไวใ้นความทรงจําอย่างหาทเีปรียบไม่ไดเ้วลาเดนิทางลงจากเขาอารีซนั อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน ในเขตเมอืงเจยีอี
ซงึเป็นอุทยานทมีชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ทมีคีวามสวยงามอยู่สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯทมีคีวามสวยงามมาก
สมัผัสอากาศบรสิทุธ ิชนืชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ทมีอีายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมทีะเลสาบสองพนีอ้ง
ซงึเป็นทะเลสาบทมีคีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทนํีาสายน ้าํจากสองจดุมารวมกันอยู่ททีะเลสาบแหง่นี พรอ้มทังใหท้า่นไดช้ม
สวนสนพันปี ซงึมสีนหลากหลายนานาพันธุม์คีวามสวยงามทแีตกตา่งกันไป ซงึตน้สนแตล่ะตน้มอีายุมากกวา่รอ้ยปี 

จากนันใหท้า่นไดแ้วะ ชมิชา ขนึชอื ของอุทยานอารีซนั

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพนืเมอืงบนอุทยาน

บา่ย
นําทา่นสู ่ตลาดฝงเจยีไนทม์าเก็ต
ตลาดนัดกลางคนืทมีชีอืเสยีงของเมอืงไทจงใหท้า่นไดอ้สิระกับการชอ้ปปิงเลอืกซอืสงิของทถีูกใจทา่นทชีนืชอบรองเทา้ONITSUKA TIGER
พลาดไม่ไดท้นีีราคาถูกกวา่เมอืงไทยแน่นอนๆ

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารเย็น เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TAICHUNG หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไทจง - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิอู ่- ไทเป - รา้นขนมพายสปัปะรด - ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันเดนิทางสู ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจดุหนงึทเีป็นทนียิมของชาวไตห้วัน



รอบๆทะเลสาบแหง่นีจะมจีดุสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร 

นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก พรอ้มกับใหท้า่นนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจัง ณ วดัพระถงัซา้จงั
ทตัีงอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบสรุยัินจันทรา 

จากนัน นําทา่นกราบไหวส้งิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิอู ่เชน่ นักปราชญข์งจอื นักปราชญแ์หง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย์
รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทตัีงอยู่หนา้วัด ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วันโดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถชนืชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสรุยัินจันทราระหวา่งทางใหท้า่นแวะชมิชาพนืเมอืง ขนึชอื
ชมวธิกีารชงชา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืกลับเป็นของฝากคนทางบา้น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลาประธานาธบิดี

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ไทเป ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชวัโมง 

นําทกุทา่นแวะเยียมชมิ ขนมพายสบัปะรด
ซงึพายสบัปะรดเป็นขนมชอืดังของไตห้วันมรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกอสิระใหท้กุทา่นไดล้องทานขนมพายสบัปะรดนอกจากนียังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมิเชน่ขนมพระอาทติยข์นมพายเผอืก

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบูชาบูซุปหมาลา่HOT POT
เนือวัวเกรดพรีเมยีมกุง้ปแูละขนมหวานนานาชนดิไอศครีมHAAGEN-DAZS, เครืองดมืนานชนดิ, เบยีรไ์ตห้วันไม่อัน

จากนันใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงแหลง่ชอ้ปปิง ซเีหมนิตงิ
เปรียบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯแหลง่ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันมรีา้นคา้ของฝากกฟิช็อปสไตลวั์ยรุ่นมากมายอสิระทา่นชอ้ปปิงสนิคา้หลากหลายรวมทังสนิคา้แฟชนัเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

ทพีกั
NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดับ4ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไทเป - GERMANUIM - ตกึไทเป 101( ไมร่วมขนึตกึ) - อทุยานเหยหลวิ - หมูบ่า้นจวิเฟิน สนามบนิเถาหยวน - กรุงเทพ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนํา ศนูยเ์ครืองประดับ GERMANIUM
เป็นสรอ้ยมพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในซงึสามารถปรับสภาพประจลุบบวกในร่างกายใหส้มดลุร่างกายเป็นปรกตริะบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชนืลดอาการปวดเมอืยและนอกจากน ้นัยังมนีาฬกิาหลากหลายแบรนดจ์ากทัวโลกใหท้า่นไดเ้ลอืกชมนอกจากนียังมสีนิคา้ชนดิอนืใหท้า่นไดเ้ลอืกชม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขนึตกึ) แวะใหท้า่นไดถ้่ายรูปดา้นหนา้ ตกึระฟ้า แหง่นีมคีวามสงูทสีดุในโลก มคีวามสงูถงึ 508
เมตร สรา้งขนึโดยหลักวศิวกรรมชนัเยียมสามารถทนทานตอ่การสนัสะเทอืนของแผน่ดนิไหว และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ
และยังมลีฟิทท์เีร็วทสีดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่ท ี1,010 เมตร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุง้นงึซอีวิ + อาหารจนีสไตลไ์ตห้วนั

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห่ลวิ
มลัีกษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดทมีชีอืเสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทมีรีูปทรงแปลกตาและงดงามซงึเกดิจากการกัดกร่อนของน ้าํทะเลลมทะเลและการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างตา่งๆเชน่หนิเศยีรราชนีิและรองเทา้เทพธดิารูปเทยีนดอกเห็ดเตา้หูรั้งผงึซงึมชีอืเสยีงทัวทังเกาะไตห้วันและทัวโลก

นําทา่นสู ่ถนนเกา่จวิเฟิน
ซงึเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวแีหง่ราชวงศช์องจงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทนีีการโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทงิไวเ้พยีงแตค่วามทรงจําจนกระทังมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรทั์ศนียภาพภเูขาทสีวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาชนืชมความงดงามของทนีีนอกจากนียังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงทสีดุในไตห้วันทําใหจ้วิเฟินกลับมาคกึคักชวีติชวีาอกีครังใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซอืของกนิทแีปลกตาอกีทังยังมบัีวลอยเผอืกทโีดง่ดังทสีดุในไตห้วันเนืองจากมรีสชาตแิบบดังเดมิไม่เหมอืนทไีหนทา่นสามารถซอืกลับมาเป็นของฝากไดน้อกจากนียังมสีนิคา้อกีมากมายททํีาใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทยีาวทสีดุในหมู่บา้นจวิเฟินใหท้กุทา่นไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาอันสมควร

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารเย็นเพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง และเลอืกรับประทานอาหารขนึชอืของหมู่บา้นจวิเฟิน 

จนไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงเถาหยวน

22.35 น.



เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรุงเทพ โดย สายการบนิไชนา่แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีCI837 (มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครืองบนิ)

01.20+1 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี11 เมษายน 2562 เวลา 15:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั, คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000
บาท)ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติคา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่ง

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ VAT 7 % หกัภาษี ณ ทจี่าย 3 %

• ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800NTD ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่นในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร

• ในการจองครงัแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทังหมด สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน ( ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ )

• **เนอืงจากราคานเีป็นเทศกาลซงึทางสายการบนิมกีารเกบ็คา่ตวัเตม็จํานวน (เฉพาะตวั CHARTER เทยีวบนิเหมาลาํ)
ตวัเครอืงบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซงึเมอืจองแลจ่ายมดัจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจําใดๆ ทังสนิ
และในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• 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 ่20 ท่านขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ
ภยัธรรมชาตปิฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย,
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมไดอ้นัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิแตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบันหากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณทีที่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม
ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้

•  เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯกอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

ขอ้ควรระวงั : กรณถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเรอืงการยนืวซีา่เขา้ ประเทศไตห้วัน กบัเจา้หนา้ททีุกครงั
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