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ทวัร์ไตห้วนั ไทเป ไถจง เจ้ียอี้  อาลีซาน 

เมืองไทเป-อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค-วดัหลงซานซ่ือ 

ตึกไทเป 101(ไมร่วมบตัร)-ตลาดซีเหมินติง 

ไถจง-หนานโถว-หมูบ่า้นญ่ีปุ่นเกา่ฮิโนกิ-วดัเหวินหวู ่

ลอ่งเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-ตลาดฟงเจ๋ียไนทม์าเก็ต 

เมืองเจียอี้ -อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ 

4วัน 3คืน 

ก าปั่นทอง ละอองฟ้า 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)          กรุงเทพฯ - ไตห้วนั - เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บา้นญ่ีปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอ้ี 

06.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS 

เจา้หนา้ท่ี คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกทา่น 

08.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี TG 632 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชร้ะยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก + ขนมเคก้  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นญ่ีปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village)  

อดีตเป็นบา้นพักของทหารญ่ีปุ่นในช่วงปกครอง

ไตห้วนั ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้นเกา่สไตส์ญ่ีปุ่น

ชั้นเดียว ปัจจุบนัเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย 

รวมไปถึงยงัมีพิพิธภณัฑท่ี์บอกเลา่เร่ืองราวในอดีต

ของท่ีน้ีดว้ย ใหท้า่นไดช้มเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง

และถ่ายรูปกบัวิวสวยๆท่ีไม่ควรพลาด ตอ่ดว้ย น า

ทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ

อุทยานอาลีซาน 

ค า่ บริการ  อาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..สเตก๊+สลดับาร ์

จากนั้นน าทา่นเขา้โรงแรมท่ีพกั : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  เมืองเจียอ้ี-นัง่รถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เท่ียวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  

                                       ชิมชาอหูลง - ไถจง– ตลาดฟงเจ๋ียไนทม์าเก็ต 
 

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้เดินทางสู่เมืองเจ้ียอ้ี 

ต่อดว้ย  น าทา่นสู ่อุทยานอาลีซาน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

น าคณะทา่นนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ ยวท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนั ตัง้แตส่มยัที่ ญ่ีปุ่นยงั

ปกครองอยูมี่ทัง้นักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ี

สมบูรณ์ ทัง้ป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไมไ่ดจึ้งไมน่่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้ง

มาเยือนน าทุกท่าน 

เดินชมป่าสน 2,000 

ปี  ทิ ว ส น ตั้ ง เ รี ย ง

ตระหง่าน พ ร้ิวตาม

ล ม อ ย่ า ง เ ป็ น

ธรรมชาติท่ีสวยงาม 

หมอกจางๆ ในเหมาะแกก่ารเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอยา่งหาที่ เปรียบไมไ่ดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน 
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เท่ียง บริการ  อาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 

 หลงัอาหาร น าทา่น ชิมชาอู่หลงไตห้วนัแท ้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็น

ตลอดปีของท่ีน่ีท าใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกลอ่มและพนัธุช์าอูหลงท่ีน่ียงัเป็นพนัธุช์าท่ีน ามาปลูกในประเทศไทยแถบ

เชียงรายอิสระชิมชาชนิดตา่งๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง เมือง

ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ 

และทางใตข้องเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจ๋ียไนทม์าเก็ต 

ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึงของเมืองไถจง ใหท้า่นไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านท่ี

ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกชิม 

จากนัน้น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั : THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินหวู่ - ไทเป  

                          รา้นขนมพายสบัปะรด - วดัหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง 

เชา้ บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงไดร้ับการกลา่วขานวา่งดงาม

ราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์หง่ไตห้วนั

ตั้งอยู ่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซ่ึง

ทางการทอ่งเท่ียวไตห้วนัไดก้อ่ตัง้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 

2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี 

21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติ

จากผืนน ้าสูย่อดเขาท่ีนับจากความสูงระดบั 600 - 2,000 

เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขา

สลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเดน่ ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว 

ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ 

สุริยนัจนัทรา ใหท้า่นด่ืมด ่ากบับรรยากาศริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

เท่ียง  บริการ  อาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี  

 หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดั

เหวินหวู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แหง่ปัญญา และ

เทพกวนอูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินออ่น 2 

ตวัท่ีตัง้อยูห่นา้วดัซ่ึงมีมูลคา่ถึงตวัละ1ลา้นเหรียญไตห้วนั 

น าทา่นเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป ใหท้า่นไดแ้วะชิมและ

เลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไต ้หวัน  ร้านขนมพาย

สบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา่100 ชนิด ใหท้า่นไดเ้ลือก 
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ซ้ือเป็นของฝาก จากนั้นน าทา่นชม วดัหลงซานซ่ือ วดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในไตห้วนั ซ่ึงข้ึนช่ือวา่สวยงามท่ีสุดในไตห้วนั

ดว้ยเชน่กนั ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหนา้ วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั 

ภายในวดัมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เชน่บริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบเสาดูสวยงาม

เสมือนจริง สว่นดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบยอ่ยที่ แสดงถึงฝีมือของชา่ง โดยในแตล่ะวนัจะมีผูค้นมากมาย

ทัง้นักทอ่งเที่ ยวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระที่ น่ีอยูเ่สมอๆ  

น าทา่นเดินชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง ใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ

แหลง่ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย เส้ือผา้ รองเทา้

กีฬายี่หอ้ดงั เชน่ ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซ่ึงราคาถูกกวา่ประเทศไทย  

หมายเหตุ.  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชิม 

จากนัน้น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเทา่    

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)       ไทเป – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบตัรข้ึนตึกชมวิวชัน้ 89 )   

                       สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ  

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสู ่อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหินออ่นทัง้หลงั มีลกัษณะการกอ่สรา้ง

คลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม มีอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ ยวท่ีมีช่ือเสียง

มากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญเ่ป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่น แวะถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตรสรา้งข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชัน้

เยี่ ยมสามารถทนทานตอ่การสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวและการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟตท่ี์เร็ว

ท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร **ไม่รวมบตัรข้ึนตึก** 

  จากนั้นน าทา่นสู ่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระกอ่นการเดินทาง 

14.15 น. เหิรฟ้าเดินทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี TG 633 

17.00 น. ถึงทา่อากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11 

(เสริมเตียง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดียว 

จ่ายเพ่ิม 

14 - 17 พ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 

5 - 8 ธ.ค. 62 

**วนัเฉลิมพระชนพรรษา ร.9** 
23,900 23,900 22,900 3,900 

22 - 25 ธ.ค. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 
 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 มิถุนายน 2562   ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

• คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

• คา่ท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

• คา่บตัรผา่นประตูตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีถูกระบุไวทุ้กแหง่ 

• คา่ภาษีสนามบินของทัง้สองประเทศ 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ น าเท่ียวตามรายการ 

• คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท *ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั 

ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต *(ส าหรับผูสู้งอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกนั ทา่นละ 500,000 บาท คา่รักษาอยู ่ในขอ้จ ากดั

การตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต)**กรณีตอ้งการประกนัท่ีมีความคุม้ครองเพ่ิมเติม สามารถสอบถามซ้ือเพ่ิมเติมได*้* 

• น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด / ทา่นหรือตลอดการเดินทาง 

• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 2 ช้ิน น ้าหนกัรวม 30 กก.  

• คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 %   

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

• คา่ท าพาสปอร์ต   
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั คา่มินิบาร์  คา่ซกัรีด ตา่งๆ 
• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ ต่อท่าน รวม 1,200 NTD 

• สว่นหวัหนา้ทวัร์แลว้แตค่วามพ่ึงพอใจในการบริการของทา่น 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงหรือสบัเปลี่ ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู ้

ร่วมคณะไมถึ่ง 15 ทา่น / อาจจะใชทู้ไกดห์รือไมมี่หวัหนา้ทวัร์ขอสงวนการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไม่

รับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ที่ ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

**กรณีลูกคา้ไม่ลงรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมท่ีระบุไว ้เก็บเงินเพ่ิม 500 บาท/รา้น/ทา่น ทุกกรณี** 
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การยกเลิก 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ า 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป  คืนเงินทัง้หมด 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25  วนัข้ึนไป  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทวัร์ 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20  วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่

การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเที่ ยวบินนั้นๆ 

***หมายเหตุ..ไม่นบัรวมเสาร-์อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์** 

▪ หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสาร

โดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลา

เกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัร์มี

ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

การช าระเงิน  บริษทัฯ ขอรบัมดัจ าในวนัจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทัง้หมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือ

จากอุบติัเหตุตา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได ้

ช าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

4. บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง การบริการจากสายการบิน

บริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงิน

ใหส้ าหรับคา่บริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นั้น 
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9. หากไมส่ามารถไปเที่ ยวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย

การบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

หมายเหต ุ

หากสถานทูตไตห้วนั มีประกาศยกเลิก การยกเวน้วีซา่ ส าหรับหนังสือเดินทางไทย 

หลงัวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามจริง 

 

เอกสารท่ีใชส้ าหรบัท่องเท่ียว 

หนงัสือเดินทาง (ตอ้งมีอายุคงเหลือไม่ต า่กว่า 6 เดือน) 

พรอ้มถ่ายส าเนามาใหก้บับริษทัท่ีท่านจองทวัร ์

หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 


