
 



STG5  – ไตห้วัน เกนิคาด เกาะจนิเหมนิ บางระจันของไตห้วัน 4 วัน 3 คนื บนิ CI 

ก ำหนดกำรเดนิทำง กมุภำพนัธ ์– มนีำคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. สมำชกิทุกท่ำนพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  เคำทเ์ตอร ์S ประตู  8  สำย

กำรบนิ CHINA AIRLINES  เจำ้หนำ้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบั

ทุกทำ่น 

18.35 น. ออกเดนิทำงสูไ่ตห้วนั...โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่CI840 

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

22.55 น. ถงึสนำมบนินำนำชำตเิกำสง เมอืงเกำสงหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้แลว้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั 

พกัที ่: HOLIDAY GARDEN HOTEL KAOHSIUNG หรอืเทยีบเทำ่ 

*** กรณุำแยกกระเป๋ำส ำหรบัคำ้งคนืบนเกำะจนิเหมนิ 1 คนื 

 สำยกำรบนิใหน้ ำ้หนกักระเป๋ำ 10 กก. ตอ่ทำ่นเทำ่น ัน้สว่นกระเป๋ำใบ 

ใหญน่ ำลงมำฝำกไวท้ ีล่อ๊บบีข้องโรงแรมในตอนเชำ้ *** 

 

  

 

 

 

 

 

วันแรก กรงุเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม 

 

วันท่ีสอง เกาสง - ร้านพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – สนามบินเกาสง –  

 บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน – ตึกจว่ีกวง – ร้านขนมน ้าตาลฆ้อง –  

 ห้องน ้าชา 831  
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่รำ้นขนมเคก้พำยสปัปะรดอสิระเลอืกชมิเลอืกชอ้ปป้ิงขนมของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของ

ไตห้วัน ไมว่า่จะเป็นพายเคก้สบัปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลศิ ขนมโมจสิตูรดัง้เดมิไตห้วัน ขนมพระ

อาทติย์ ฯลฯ จากนั้นเดนิทางสู่ วดัฝอกวงซนั  วัดทีม่ีประวัตศิาสตร์มายาวนาน น าท่าน

สกัการะพทุธสถานฝอกวงชนั วัดแหง่นี้มชี ือ่เสยีงมากในไตห้วัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม 

อาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภเูขาทัง้ลกู นอกจากมอีาณาบรเิวณมากมายแลว้ภายในตัววัด

ยังม ีการก่อสรา้งโบสถท์ีส่วยงาม และรูปปั้นพระอรหันตห์ลายรอ้ยองค์ น าท่านชม อนุสรณ์

พระพทุธเจา้สรา้งตามรปูแบบพทุธคยาของอนิเดยี  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนินานาชาตเิกาสงบนิภายในสู ่สนำมบนิซำงยี ่เกำะจนิ

เหมนิ โดยสายการบนิ UNI AIR หรือ FAT AIR (จะก าหนดสายการบินไดข้ึน้อยู่กับวันที่

เดนิทาง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาน 60 นาท ี** เดนิทางถงึสนามบนิซางยี ่เกาะจนิเหมนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน ำเกำะจนิเหมนิ 

 เกาะจนิเหมนิมพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 155 ตารางกโิลเมตร  ชือ่ของเกาะจนิเหมนิมคีวาม

หมายในภาษาจนีว่า “ ประตูทองค า” เป็นเกาะของไตห้วันทีม่เีขตพรมแดนใกลก้ับประเทศ

จนีมากทีส่ดุห่างจากเมอืงเซยีะเหมนิ มณฑลฝูเจีย้นเพยีง 6 กโิลเมตรเท่านัน้ เดนิทางจาก

ประเทศจนีใชเ้วลาเพยีง 30 นาท ีท าใหเ้ปรยีบเสมอืนเป็นเมอืงหนา้ด่านของไตห้วันเพราะ

หากจะเดินทางจากประเทศจีนสู่ไตห้วันโดยทางเรือจะตอ้งผ่านเกาะจินเหมินก่อน

เชน่เดยีวกับในยุคสงครามระหว่างท่านเหมา เจ๋อ ตุงและท่านเจยีง ไค เช็คทีท่่านเจยีงใช ้

เกาะแหง่นี้เป็นแนวป้องกันด่านหนา้ใหก้ับเกาะไตห้วัน  จนิเหมนิตอ้งท าการเตรยีมพรอ้มท า
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สงครามเสมอ บนเกาะจงึมีป้อมปราการทุกที่  จงึมีร่องรอยการท าสงครามไวใ้หเ้ห็นอย่าง

ชดัเจนและถอืวา่เป็นเกาะแหง่ยทุธศาสตรข์องไตห้วัน 

 เดนิทางถงึเกาะจนิเหมนิน าท่านสู่ ตกึจวีก่วง ตกึจวีก่วงเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของจนิเหมนิอกีทีห่นึง่  อยูข่า้งบงึจงิเฉงิจวีก่วง  เป็นลักษณะอาคารแบบปราสาทเกา่แกท่ีน่ า

แบบการสรา้งมาจากเมอืงหนานจงิ  เป็นตกึสงู 3 ชัน้  ในอาคารมกีารบรรยายความเป็นอยู่

ของจนิเหมนิ แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วและประวัตศิาสตรข์องจนิเหมนิทีเ่ปรยีบเกาะจนิเหมนิ

เป็นสัญลักษณ์ของสนามรบและยังเป็นป้อมปราการป้องกันและปราบโจรสลัด จากนัน้น า

ทา่นสูร่า้นสนิคา้ OTOP ของเกาะจนิเหมนิ น ำ้ตำลฆอ้งใบไผ ่เป็นขนมมาจากสมัยราชวงศ ์

 หมงิ เป็นขนมหวานทีน่ยิมของชาววัง ขัน้ตอนและสตูรการใชข้า้วฟ่างแดงสตูรมาจากในวัง

บวกกับ ความหอมของใบไผ ่ ความหอมของถั่วลสิงบวกกับความหวานของมอลล ์ อรอ่ยตดิ

ใจจนอยากทานอกี จากนัน้น าทา่นสู ่หอ้งน ำ้ชำ 831 หอ้งพเิศษในกรมทหำร  ตัง้อยู่ใน

กระทรวงกลาโหมของไตห้วันที่ตัง้อยู่บนเกาะจนิเหมนิ เป็นสถานที่ส าหรับเฉพาะส าหรับ

ทหารเมื่อครัง้ยังสังกัดทีน่ี่ในยุคสงครามเพือ่ไวใ้หเ้หล่าทหารไดม้ทีี่เรงิรมยเ์พือ่ผ่อนคลาย

ความเครยีดใหย้ามศกึ  

เย็น  บรกิำรอำหำรมือ้เย็น ณ ภตัตำคำร  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

พกัที ่: TREASURE GARDEN HOTEL KINMEN หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม อุโมงค์ไจ่ซาน – พพิธิภัณฑ์กระสนุปืนใหญ่ซือซาน – พพิธิภัณฑ์

ประวัติศาสตร์สงคราม 823–ร้านสมนุไพรอ้ีเถียวเกิง–ร้านเส้นหมี่จินเหมิน 

 บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง – ช้อปป้ิงซินเจ่เจียง  
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ อุโมงคไ์จ่ซำน ตัง้อยู่ตรงทางตะวันออกเฉียงใตข้องหมู่บา้นกู่กังและ

ทะเลสาบกู่กัง  เริ่มขุดเมื่อปี คศ. 1961  ขุดเสร็จเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ปี คศ. 1966ใช ้

ระยะเวลา 5 ปีในการขุด มีระยะทางยาว 101 เมตร กวา้งประมาณ 6 เมตรและสงูประมาณ 

3.5 เมตร ภายในแบง่เป็น 7 หอ้งส าหรับท าหนา้ทีเ่ป็นคา่ยทหาร มเีสน้ทางน ้ายาว 357 เมตร 

กวา้งประมาณ 11.5 เมตรและความสงูประมาณ 8 เมตร และถูกน ามาใชเ้พือ่ปิดบังเรอืเดนิ

สมุทรขนาดเล็กของกองทัพ และยังใชเ้ป็นท่าเรือในการขนถ่ายสนิคา้ขนยา้ยเสบียงวัสดุ 

และของทางการทหาร ตอ่มาภายหลังตอนใชง้านลดนอ้ยลง จนถงึปี คศ.1986 ทา่เรอืเดมินี้

ไดปิ้ดการใชง้านลงและถูกปล่อยใหร้กรา้งทิ้งรา้ง ต่อมาเมื่อปี  คศ.1997 ศูนย์ควบคุม

อุทยานแห่งชาตจินิเหมนิเขา้มารับซอ่มแซมบูรณะใหม่และปี คศ. 1998 ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชม

อยา่งเป็นทางการจนกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนิเหมนิอกีแหง่หนึง่   

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ระสุนปืนใหญซ่อืซำน ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของ

เกาะจนิเหมนิ  เป็นอโุมงคท์ีเ่ดยีวในไตห้วันทีม่กีระบอกและกระสนุปืนใหญอ่ยูข่า้งในและเป็น

ทีต่ัง้ทีใ่ชย้งิปืนใหญ่ในยามศกึ และเป็นฐานทีไ่วเ้ก็บสารพัดอาวุธ ทัง้ปืนใหญ่ ปืนครก และ

ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ทุกอย่างจะถูกเก็บไวใ้ตอุ้โมงค์ อุโมงค์นี้ภายในค่อนขา้งใหญ่ สรา้งไว ้

เพือ่ลากปืนใหญเ่ขา้ออก ยา้ยไปมาตามจดุตา่ง ๆ    

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

  จากนัน้น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรส์งครำม 823  ตัง้ขึน้เมือ่ปี คศ.1988  ภายใน

หอ้งโถงจัดแสดงนิทรรศการไดจั้ดแสดงเกี่ยวกับสงคราม  วัตถุทางประวัตศิาสตร์  และ

รปูภาพทีเ่กีย่วขอ้งกับสงคราม รวมทัง้การจัดแสดงภาพถ่ายมาตรการการป้องกันและแสดง

ภาพวาดสนี ้ ามันของฉากการต่อสูใ้นสนามรบ ขอ้มูลเกี่ยวกับการต่อสูแ้ละอาวุธที่ใช ้ณ 

ชว่งเวลานัน้ มกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับการทิง้ระเบดิในเกาะลียู่เ่มือ่วันที ่23 สงิหาคม 

ปี คศ. 1958 เวลา 06.30 น. คอมมวินสิตจ์นีไดก้ระหน ่ายงิหมูเ่กาะจนิเหมนิ เป็นเวลา 44 วัน 

จนีไดย้งิกระสนุกราดมั่วทั่วเกาะจนิเหมนิจ านวน 474,910 นัดพืน้ทีเ่กาะจนิเหมนิถกูกระหน ่า

แบบยับเยนิแทบจะพลกิแผ่นดนิ  พรอ้มกันนั้นเป็นสถติทิี่ถูกกระสนุกระหน ่ายงิมากทีส่ดุใน

โลกดว้ย  ผลของเหตุการณ์ในครัง้นั้นท าใหเ้สยีรองผูบ้ัญชาการทหาร 3 นาย พลตรจัีงเจ๋  

เจา้เจยีเซยีง และพลโทจี๋เหวนิจง ทีเ่คยผ่านสมรภมูสิงครามต่อตา้นญีปุ่่ น 77 มาแลว้  ถูก

วางระเบดิรับบาดเจ็บจนเสยีชวีติ  วรีบรุษุผูก้ลา้หาญจ านวนมากตอ้งมาพลชีพีเพือ่ชาต ิ 

 ในระหว่างสงคราม 823 กองทัพบกเสยีชวีติมากทีส่ดุคอืหน่วยวทิยุสือ่สาร  เสยีชวีติ 439 

นาย  บาดเจ็บ 1911 นาย  หายสาบสญู 1 นาย กองทัพเรอืเสยีชวีติ 26 นาย  บาดเจ็บ 154 
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นาย  หายสาบสูญ 18 นาย  กองทัพอากาศเสยีชีวติ 25 นาย  บาดเจ็บ 135 นาย หาย

สาบสูญ 5 นาย  ประชาชนจินเหมนิไดร้ับความเสยีหายเสียชวีติ รวมแลว้ 80 คน ไดร้ับ

บาดเจ็บ 221 สดุทา้ยไดส้รา้งพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรส์งคราม 832 ขึน้มาเพือ่เป็นความทรง

จ าและระลึกถึงเรื่องราวของวีรบุรุษที่ท าสงคราม และที่ตัง้ของพิพิธภัณฑ์ยังมีสถานที่

พักผอ่นและจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นชายฝ่ังทะเลของจนีแผน่ดนิใหญไ่ดอ้กีดว้ย เดนิทาง

สู ่รำ้นสมุนไพรอีเ้ถยีวเกงิ  เมือ่ปี คศ.1677 มชีายเลีย้งมา้คนหนึ่งมนีามวา่ อู๋ เฉินเยยีน มี

ชวีติในรัชสมัยราชวงศ์ถังไดบุ้กเบกิเขา้มาอยู่อาศัยในเกาะจนิเหมนิ และมีความเชีย่วชาญ

รักษาเยี่ยวยา ใชส้มุนไพรบ ารุงรักษาสุขภาพ  ใชส้มุนไพรรักษาโรค  พัฒนาประชาชน  

ชว่ยเหลอืผูค้น  ตอ่มาประชากรจนิเหมนิจงึไดต้ัง้ใหเ้ป็น เจา้ผูม้พีระคณุบกุเบกิอู ๋  ทีจ่นิเหมนิ

ไดท้ าการวจัิยสมุนไพรต่างๆ เช่น “ อี้เถียวเกิง”   “ชบาทะเลไห่ฟูหยง” เป็นตน้จากนั้น

เดนิทางสู ่รำ้นเสน้หมีจ่นิเหมนิ เป็นเสน้หมีท่ีท่ าดว้ยมอื  ไมใ่สส่ารเคมใีดๆ สามารถซือ้เป็น

ของฝากใหก้ับคนทางบา้นถอืว่าเป็นของฝากขึน้ชือ่จากเมอืงจนิเหมนิ สมควรแก่เวลำน ำ

ท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิซำงยีเ่กำะจนิเหมนิเพือ่กลบัสู่สนำมบนิเกำสงเกำะไตห้วนั 

โดยสายการบนิ UNI AIR หรอื FAT AIR (จะก าหนดสายการบนิไดข้ึน้อยู่กับวันทีเ่ดนิทาง) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาน 60 นาท ี** เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิกาสง          

น าท่าน ชอ้ปป้ิงซนิเจเ่จยีง แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ทีส่ดุ ของเมอืงเกาสง พบกับสนิคา้

หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชั่นวัยรุ่นมากมายตามอัธยาศัย  ** อสิระอำหำรเย็นตำม

อธัยำศยัเพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง ** สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

พกัที ่: HOLIDAY GARDEN HOTEL KAOHSIUNG หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้นเดนิทางสู ่เจดยีม์งักรเสอื มรีูปปั้นมังกรและเสอืค ารามขนาดใหญ่ตัง้อยู่อย่างเด่น

สะดุดตา โดยทีท่างเขา้จะเป็นรปูปากมังกรและทางออกจะเป็นรปูของปากเสอื ชาวทอ้งถิน่

วันท่ีส่ี เกาสง –เจดีย์มังกรเสือ – สนามบนิเกาสง – กรงุเทพ  
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เชือ่กันวา่ หากใครทีเ่ดนิลอดปากของมังกรหนิ และเดนิออกจากปากของเสอืจะเปลีย่นความ

โชครา้ยกลายเป็นความโชคด ีนอกจากนี้ท่านยังสามารถขึน้ชมววิดา้นบนของเจดยี ์จะเห็น

ทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาทีส่วยงามมากทเีดยีว    

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  ไดเ้วลำอนัสมควรเดนิทำงสูส่นำมบนิเกำสง 

14.55 น. เด ินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน  CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI839  

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

17.35 น.  ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม.ิ..โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

**หมำยเหต*ุ* รำยกำรทวัรน์ ีม้แีวะรำ้นขำยของฝำกทีข่ ึน้ชือ่ 4 รำ้น 

คอื รำ้นขนมเคก้สปัปะรด รำ้นขนมน ำ้ตำลฆอ้ง รำ้นสมนุไพร รำ้นเสน้หมี ่

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและ

รำคำนี ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ หำกมกีำร

เรยีกเก็บเพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ 

*** 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิำรคะ่*** 

 

 

ชว่งกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 

          เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 

            12 ปี พกักบั 

           ผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่  

12 ปี พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่  

12 ปี พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

             ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัทำ่นเดยีว 

จำ่ยเพิม่ 

 

11 – 14 ก.พ. 63 25,900        25,900 25,900 25,900 4,500 

18 – 21 ก.พ. 63 25,900        25,900 25,900 25,900 4,500 

03 – 06 ม.ีค. 63 25,900        25,900 25,900 25,900 4,500 

17 – 20 ม.ีค. 63  25,900        25,900 25,900 25,900 4,500 
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อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 / 500,000 บำท 

*ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ * 

เดนิทำงทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีำ่ส ำหรบัคนไทยถอืพำสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว  

สำมำรถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 

พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ  

หำกไมแ่นก่รณุำสอบถำมตวัแทนจ ำหนำ่ยไดเ้ลยคะ่ 

 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว เช่นพำสขำ้รำชกำร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

  ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคำ้) (=600 TWD/

ลูกคำ้) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพัก 

คา่ซกั รดี ฯลฯ 
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เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

  กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระค่ามัดจ า  10,000  บาท ก่อนการเดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้

พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมำยเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ 

ทีอ่ยูน่อกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย

การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิท

ฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 


