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NT380
ทวัรไ์ตห้วัน ไทเป ฮวาเหลยีน อทุยานทาโรโกะ อหีลาน 4 วัน 3 คนื (CI)
ทัวรไ์ตห้วัน , 4 วัน 3 คนื ,

HOTEL HALF  , LE CHAMPS HOTEL  , RIVER VIEW HOTEL

ไทเป - เถาหยวน - ซเีหมนิตงิ - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซา้จงั - วดัเหวนิอู ่
ชมิชา - ไทจง - ตลาดฝงเจยีไนทม์าเก็ต - ฮวาเหลยีน - อุทยานธรรมชาตทิาโรโกะ - อหีลาน 
อาบน้าํแร ่- ขนมพายสบัปะรด - ตกึไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - GLORIA OUTLET

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเถาหยวน - ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ

11.00 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ROW ประต ู8 เคาทเ์ตอร ์R สายการบนิไชนา่แอรไ์ลน์
(CI) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ(มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือง)

13.20 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทยีวบนิท ีCI832

18.00 น.
ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป



ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 

จากนันใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงแหลง่ชอ้ปปิง ซเีหมนิตงิ
เปรียบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯแหลง่ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันมรีา้นคา้ของฝากกฟิช็อปสไตลวั์ยรุ่นมากมายอสิระทา่นชอ้ปปิงสนิคา้หลากหลายรวมทังสนิคา้แฟชนัเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

ทพีกั
RIVER VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ไทเป - หนานโถว - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิอู ่- แวะชมิชา - เมอืงไทจง - ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา
โดยรถโคช้ปรับอากาศซงึเมอืงหนานโถวถอืไดว้า่เป็นมณฑลทใีหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วันใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชวัโมง
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
ไตห้วันโดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถชนืชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสรุยัินจันทรา

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิดี

บา่ย
ระหวา่งทาง ใหท้า่นแวะ ชมิชา
เป็นรา้นชาทขีนึชอืของไตห้วันมรีสชาตหิอมมสีรรพคณุชว่ยละลายไขมันปลกูบนเขาในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าํทะเลและเป็นของฝากทคีนไทยนยิมซอืกลับเป็นของฝาก

นําทา่นสู ่เมอืงไทจง ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิง ตลาดฝงเจยีไนทม์าเก็ต
ตลาดนัดกลางคนืทมีชีอืเสยีงของเมอืงไทจงใหท้า่นไดอ้สิระกับการชอ้ปปิงเลอืกซอืสงิของทถีูกใจทา่นทชีนืชอบรองเทา้ONITSUKA TIGER
พลาดไม่ไดท้นีีราคาถูกกวา่เมอืงไทยแน่นอนๆ

ทพีกั
HOTEL HALF ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไทจง - นงัรถไฟไปฮวาเหลยีน - อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ - นงัรถไฟกลบัไทเป

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางทางสู ่เมอืงฮวาเหลยีน โดยรถไฟทังไปและกลับ

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ
หรืออุทยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋นอกจากจะเป็นอุทยานทมีทัีศนียภาพของหบุเขาและเทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงามแลว้ยังมวัีฒนธรรมประเพณีทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสงิดงึดดูใจนักทอ่งเทยีวเสน้ทางจากเทยีนเสยีงจนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตรเ์ลาะเลยีบรมิหนา้ผาของหบุเขาหนิอ่อนไปตลอดแนวจดุชมววิทน่ีาประทับใจในอุทยานไดแ้กถ่ ้าํนกนางแอ่นบนเสน้ทางคดเคยีวผา่นหบุเขาและหนา้ผาทเีกดิขนึโดยธรรมชาตถิ ้าํนกนางแอ่นเกดิจากการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกและการไหลผา่นกัดเซาะของลําธารลอีูทําใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีทัีศนียภาพแปลกตาดว้ยถ ้าํนอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสงูอุโมงค9์
โคง้เป็นอุโมงคท์อียู่บนถนนเหงิกวา้งกงลูห่รือทางหลวงสายยุทธศาสตรท์ตัีดผา่นหบุเขาหนิอ่อนจากดา้นตะวันออกไปทางทศิตะวันตกเดมิเป็นถนนสายเกา่สําหรับคมนาคมปัจจบัุนเปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิทวิทัศนเ์ลยีบรมิหบุเขาใหนั้กทอ่งเทยีวสามารถสํารวจความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิเป็นอุโมงคใ์หญ่อันดับสองของโลกผา่นเสน้ทางน ้าํตกฉางชนุอนุสรณ์สถานฉางชนุจดุชมววิอกีแหง่หนงึทมีทัีศนียภาพของหบุเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจนีดา้นขา้งมนี ้าํตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูลํ่าธารลอีูสะพานหนิอ่อนอุทยานแหง่ชาตเิทยีนเสยีงเทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ทอียู่ของชาวเขาเผา่ไทห่ย่าคลา้ยเป็นหมู่บา้นกลางหบุเขาเป็นจดุชมววิอกีจดุหนงึทมีธีรรมชาตสิวยงาม

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงอหีลาน โดยรถไฟดว่น



ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ขา้วกลอ่งบนรถไฟ
เป็นกจิกรรมทไีม่ควรพลาดสําหรับการทอ่งเทยีวดว้ยรถไฟในไตห้วันคอืการกนิไถเถยีเปียนตังหรือขา้วกลอ่งรถไฟสว่นใหญ่เป็นอาหารไตห้วันเชน่ขา้วหนา้หมูทอดขา้วหนา้ไกท่อดและขา้วหนา้เตา้หทูอดเป็นตน้

ทพีกั
LE CHAMPS HOTEL อาบน ้าํแร่เจยีวซ(ีหอ้งสว่นตัว)ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

การอาบน้าํแรท่ ีเจยีวซี
เป็นทนัีกทอ่งเทยีวนยิมเดนิทางมาเพราะดว้ยอุณหภมูทิเีหมาสมและน ้าํแร่ทใีสสะอาดไม่มรีสชาตไิม่มกีลนิกํามะถันชว่ยบํารุงผวิใหเ้นียนนุ่มทนีีจงึเป็นทอีาบน ้าํแร่ทโีดง่ดังมชีอืเสยีงทสีดุในไตห้วันและดว้ยวัฒนธรรมทฝัีงรากลกึในเรืองการลงแชตั่วในบอ่น ้าํพรุอ้นเรมิขนึตังแตช่ว่งทปีกครองโดยญปีุ่ นในชว่งเวลานันบอ่น ้าํพรุอ้นถูกสรา้งขนึเพอืใหป้ระชาชนทัวไปสามารถลงไปแชอ่าบไดจ้งึทําใหก้ารแชน่ ้าํทบีอ่น ้าํพรุอ้นเป็นทนียิมมากกวา่เดมิคนทอ้งถนิทนีีใชน้ ้าํแร่ในการรดผักทําใหผั้กอุดมไปดว้ยแร่ธาตซุงึเป็นอาหารจานพเิศษของเมอืงเจยีวซี

วนัท ี4
ไทเป - ขนมพายสปัปะรด - GERMANUIM - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขนึตกึ) - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - GLORIA OUTLET - กรุงเทพ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นแวะเยียมชม ขนมพายสบัปะรด
ซงึพายสบัปะรดเป็นขนมชอืดังของไตห้วันมรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกอสิระใหท้กุทา่นไดล้องทานขนมพายสบัปะรดนอกจากนียังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมิเชน่ขนมพระอาทติยข์นมพายเผอืกเป็นตน้

จากนันใหท้า่นสู ่รา้นสนิคา้พนืเมอืงและศนูยเ์ครอืงประดบั
เลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึสนิคา้เกษตรพนืบา้นจากทกุภมูภิาคขิองไตห้วันกวา่20,000
ชนดิอาทเิชน่ศนูยป์ระการังไตห้วันเกรดพรีเมยีมอัญมณีหยกิหนิตาแมวหนิเป่ยโถวน ้าํหอมแผน่มารค์หนา้ผลติภัณฑบํ์ารุงผวิสรอ้ยคอเวชสําอางคส์นิคา้แบรนเนมน ้าํหอมเครืองสําอางคร์าคาถูกเสอืผา้แวน่ตาเป็นใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไม่รวมคา่ขนึชนั 89 คา่ขนึชมววิทา่นละ 600NT) ตกึทมีคีวามสงูถงึ 509
เมตรสญัลักษณ์ของเมอืงไทเปทนีียังมจีดุชมววิทสีงูทสีดุในไทเปอกีดว้ยภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900
ตันทําหนา้ทกีันการสนัสะเทอืนเวลาทเีกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์วีงิเร็วทสีดุในโลกดว้ยความเร็วประมาณ 1,008
เมตรตอ่นาทบีรเิวณทตัีงของตกึนียังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงแหง่ใหม่ทเีป็นทนียิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิงมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณนี

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต ์MALA HOT POT ขนึชอื

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค
อดตีผูนํ้าของไตห้วันสรา้งขนึเพอืรําลกึถงึคณุงามความดขีองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คผูเ้ป็นทรัีกและศรัทธาของคนไตห้วันครอบคลมุพนืทปีระมาณ205
แสนตารางเมตรโดยรูปปันเหมอืนทา่นเจยีงไคเช็คทสีรา้งจากโลหะสมัฤทธจิะประดษิฐานอยู่ชนับนดา้นในของอนุสรณ์ตัวตกึสขีาวหลังคาปดูว้ยกระเบอืงสฟ้ีาผนังทําดว้ยหนิอ่อนทัง4
ดา้นมสีนามหญา้สวนดอกไมส้แีดงอยู่ดา้นหนา้เป็น3
สเีดยีวกับสธีงชาตไิตห้วันเป็นตัวแทนของทอ้งฟ้าพระอาทติยแ์ละเลอืดเนือทสีญูเสยีไปเป็นสญัลักษณ์แหง่อสิรภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ

จากนันเดนิทางสู ่GLORIA OUTLET ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิง GLORIA OUTLETS
แหลง่ชอ้ปปิงแหง่ใหม่ลา่สดุของไตห้วันอสิระใหท้กุทา่นเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายอาทเิชน่COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S,
MICHAEL KORS และอกีมากมายไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

จนไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงเถาหยวน

22.35 น.
เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรุงเทพ โดย สายการบนิไชนา่แอรไ์ลน ์CHINA AIRLINES เทยีวบนิท ีCI837 (มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครืองบนิ)

01.20+1 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ.

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพฤหัสบดที ี11 เมษายน 2562 เวลา 15:02 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• 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

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

•  คา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ VAT 7 % หกัภาษี ณ ทจี่าย 3 %

• ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 NTD ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่นในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• ในการจองครงัแรก มดัจาํทา่นละ 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

•  จํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํผูใ้หญ2่0 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 : กรณถีอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเรอืงการยนืวซีา่เขา้ ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ททีุกครงั
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