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NT373
ทวัรไ์ตห้วัน อทุยานอาลซีาน เย่หลวิ 4 วัน 3 คนื (VZ)
ทัวรไ์ตห้วัน , 4 วัน 3 คนื ,

ALI MOUNTAIN ORIENTEL  , KING’S PARADISE HOTEL  , HAPPINESS INN HOTEL

ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ท - เจยีอ ี- อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน - สวนสนพนัปี 
ชาอูห่ลงชา - เถาหยวน - จงลไีนทม์ารเ์ก็ต - ไทเป - รา้นขนมพายสบัปะรด - อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ 
ตกึไทเป 101 - ศูนยส์รอ้ยสขุภาพ - วดัหลงซาน - ตลาดซเีหมนิตงิ - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ตลาดฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ต - เจยีอี

07.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

09.00 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วนั โดย สายการบนิ Viet Jet Air เทยีวบนิท ีVZ560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45ชวัโมง)

13.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิไทจงประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง
(เพอืความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้



บา่ย
บรกิาร Snack Box set (ชานม+ขนมเคก้)

จากนันนําทกุทา่นเยียมชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นของเหลา่ทหารพรรคก๊กมนิตังหลังจากทอีพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค
ปัจจบัุนรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตัง
บา้นแตล่ะหลังจะถูกแตง่แตม้ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอย่างมาก
ไม่เวน้แตพ่นืถนนทางเดนิก็ถูกแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทัวทังหมู่บา้น

นําทา่นสู ่ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ท
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิงชวิๆทเีป็นตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุของไตห้วันและราคาก็ถูกกวา่ในไทเปมขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปปิงกันอย่างจใุจ
ไม่วา่จะเป็น เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสําอางค ์อกีทังอาหารทอ้งถนิ หรืออาหารนานาชาตแิบบ Street Food
มากมายทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวใหเ้ขา้มาชมิ ลมิรสของความอร่อยและทสํีาคัญและพเิศษสดุๆ
ตลาดแหง่นีนันมสีนิคา้พนืเมอืงทมัีกจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สกุชีาบู 

หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ีเพอืพักผอ่นพรอ้มเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ในวันรุ่งขนึ

ทพีกั
Ali Mountain Oriental Prarl หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - นงัรถไฟ - รา้นชา - จงลไีนท ์มารเ์ก็ต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน อกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิม ตังอยู่ท ีเมอืงเจยีอ ี(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วัน
กจิกรรมหลักของการมาเยือนทนีีคอื การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและนังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์นึซงึเป็นอุทยานทมีคีวามสวยงาม
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพรังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน
4เทา่นันนําทา่นเดนิชมดมืด่าํกับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีนัโดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกับตน้สนสงูชนั,
ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่ง  ๆและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซงึเป็นอุทยานทยัีงมคีวามสมบรูณ์อยู่มาก
ภายในอุทยานยังมทีะเลสาบสองพนีอ้งซงึเป็นทะเลสาบทมีคีวามสวยงามอย่างมาก
เป็นทะเลสาบทนํีาสายน ้าํจากสองจดุมารวมกันอยู่ททีะเลสาบแหง่นี 

พรอ้มทังใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซงึมสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทแีตกตา่งกันไป ซงึตน้สนแตล่ะตน้มอีายุมากกวา่รอ้ยปี
พรอ้มทังใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี ซงึมสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทแีตกตา่งกันไป ซงึตน้สนแตล่ะตน้มอีายุมากกวา่รอ้ยปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น แวะชมิ ชาอูห่ลงชา ทอ้งถนิของไตห้วัน เหมาะแกก่ารซอืเป็นของฝากคนททีา่นรัก 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเถาหยวน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง) 

จากนันใหท้กุทา่นอสิระชอ้ปปิงท ีจงลไีนทม์ารเ์ก็ต อกีหนงึตลาดกลางคนืแบบทอ้งถนิของชาวเถาหยวน ทนีีขายของหลากหลายมาก
ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ อาหาร ขนม ของใชผู้ห้ญงิ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนตลาดนัดตอนกลางคนื

ค่าํ
อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง

ทพีกั
King’s Paradise Hotel หรือเทยีบเทา่



วนัท ี3
ไทเป - รา้นพายสปัปะรด - เยห่ลวิ - จวิเฟิน - Commetic - ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขนึ) - รา้นสรอ้ย - วดัหลงซาน - ซเีหมนิตงิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ณโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเปนําทา่น แวะซอืของฝาก ท ีรา้นขนมพายสบัปะรด ซงึเป็นขนมชอืดังของไตห้วัน
มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทรีูจั้กไปทัวโลก อสิระใหท้กุทา่นไดล้องทานและเลอืกซอืขนมพายสบัปะรด
นอกจากนียังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก ไม่วา่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทางธรรมชาตขิองไตห้วันตังอยู่ทางตอนเหนือสดุของเมอืงนวิไทเป (New
Taipei City) เขตตําบลวา่นหล ี(Wanli District) ดว้ยความโดดเดน่ทางธรณีวทิยากับหนิรูปร่างแปลกตา
ซงึภมูทัิศนห์นิของเย่หลวิถอืเป็นหนงึในสงิมหัศจรรยท์มีชีอืเสยีงมากทสีดุในโลกอกีแหง่หนงึเลยก็วา่ไดเ้ป็นชายหาดทมีชีอืเสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทมีรีูปทรงแปลกตาและงดงาม
ซงึเกดิจากการกัดกร่อนของน ้าํทะเลลมทะเล และการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง  ๆเชน่ หนิเศยีรราชนีิ
และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผงึซงึมชีอืเสยีงทัวทังเกาะไตห้วันและทัวโลก ใหท้กุทา่นไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน (Jiufen) เมอืงดังยอดฮติของนักทอ่งเทยีวทหีา้มพลาด
เพราะนอกจากเสน่หท์มีคีวามรูส้กึคลา้ยเหมอืนมาเทยีวญปีุ่ น ทนีียังถูกประดับประดาดว้ยโคมไฟสแีดงตามทาง
ถอืเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนเมอืงไหนในไตห้วัน ใหท้า่นไดอ้สิระ เพลดิเพลนิในการจับจา่ยซอืของกนิทแีปลกตาจากนันใหท้า่นไดอ้สิระ
เพลดิเพลนิในการจับจา่ยซอืของกนิทแีปลกตาจากนันสนิคา้ผลติภัณฑเ์ครืองสําอางตา่งๆทศีนูยเ์ครืองสําอาง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารพเิศษ พระกระโดดกําแพง

บา่ย
จากนันพาทา่นเทยีวชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขนึ) เป็นหนงึใน Landmark หลักของเมอืงไทเป เป็นตกึทสีงูทสีดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดับ
2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทสีดุในโลก) มคีวาสงูมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวยอดฮติเมอืมาเยือนไทเป
ทดีา้นบนจะมจีดุชมววิในร่มทชีนั 89 ตกึไทเป 101 มทัีงหมด 101 ชนั

พาทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (เจอมาเนียม)ทเีป็นเครืองประดับเพอืสขุภาพ มทัีงแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ
มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง
เครืองประดับล ้าํคา่ของชาวไตห้วันตังแตโ่บราณ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

ชม วดัหลงซาน (Lungshan
Temple)เป็นหนงึในวัดทเีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงมากทสีดุแหง่หนงึของเมอืงไทเปเพอืเป็นสถานทสีกัการะบชูาสงิศักดสิทิธติามความเชอืของชาวจนี
มรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพทุธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน
ทําใหท้นีีเป็นอกีหนงึแหลง่ทอ่งเทยีวไม่ควรพลาดของเมอืงไทเป

จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้หลากหลายรวมทังสนิคา้แฟชนัเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยท ีตลาดซเีหมนิตงิ
เปรียบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กฟิช็อป สไตลวั์ยรุ่นมากมาย

ค่าํ
อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง

ทพีกั
Happiness Inn Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ไทจง - กรุงเทพ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนงึสญัญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และสถานททีอ่งเทยีวหลักทตีอ้งมาของเมอืงไทเป
สรา้งขนึตังแตปี่ 1976 เพอืเป็นการรําลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8



เลยีมสนี ้าํเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตังเดน่เป็นสงา่อยู่ตรงกลางของจตรัุสเสรีภาพ (Freedom Square) มบัีนไดดา้นหนา้ 89
ขันเทา่กับอายุของทา่นประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธขิองทา่นในทา่นังขนาดใหญ่ทมีใีบหนา้ยมิแยม้ตา่งจากรูปปัน
ของทา่นในทอีนื  ๆซงึจะมทีหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมี

เทยีง
อสิระอาหารกลางวัน

14.30 น.
ออกเดนิทางจาก เมอืงไทจง เพอืเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Viet Jet Air เทยีวบนิท ีVZ561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ
3.45 ชวัโมง)

17.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 สงิหาคม 2562 เวลา 09:52 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามทรีะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้าํมนั
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรบัขนึจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิจากท่านภายหลงั)และเนอืงจากเป็นตวักรุป๊ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางไป-
กลบัได ้ทังนเีป็นไปตามเงอืนของสายการบนิ

• น ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืงท่านละ 20 กโิลกรมั 1 ใบ และกระเป๋าถอืขนึเครอืง 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ ตามวันทรีะบุ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุหรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) อนงึ เรอืงของการยนืยันโรงแรมทพีกันัน อาจยังไมย่นืยัน
หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์จีะทราบกรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพอืสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลยีนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดบั เดยีวกนั
ซงึทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซงึจะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง
แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนันขอใหท้่านทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแนน่อน

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่มคัคเุทศนห์รอืหวัหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ)

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์
หากสนใจซอืประกนัเพมิเตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าทเีกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

•  คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศนท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ทา่นละ1,200 NTD/ทรปิ (ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• การชําระมดัจาํและชําระสว่นทเีหลอืกรณุาสํารองทนีงัและชําระมดัจาํ จาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสาํรองสทิธใินการเดนิทาง
และชําระสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนัน บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัทิ่านจะโดนยดึมดัจําโดยทที่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเนอืงมาจากบรษัิทฯ
จําเป็นทจีะตอ้งสาํรองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทพีกัและตวัเครอืงบนิไปกอ่นหนา้นันแลว้ หากท่านสาํรองทนัีงนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ
เรยีกเกบ็ยอดเตม็จํานวนทันท  ีหลงัจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสาํหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น
หนา้พาสปอรต์เพอืออกตวัหรอืคาํขอพเิศษเพมิเตมิตา่งๆ ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทังหมด บรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขทรีะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• จาํนวนคนในการออกเดนิทาง
• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็เงนิเพมิเตมิ ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซงึทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ
ยนิดทีจีะคนืเงนิทังหมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์นืใหท้่านหากท่านตอ้งการ

• การรบัการดแูลเป็นพเิศษ



• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯ
จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนอืงจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน ตอ้งมขีนัตอนในการขอลว่งหนา้
และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทังทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ
ซงึผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทไีดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เช่นผูท้นัีงรถเขน็ (Wheelchair), เดก็,
ผูส้งูอายแุละผูท้มีโีรคประจําตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั
ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ
• ในกรณทีกีองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศกต็าม บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณใีดๆ กต็าม ซงึการตรวจคนเขา้เมอืงนันเป็นสทิธขิองเจา้หนา้ทขีองรฐัของประเทศนันๆ
และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธทิจีะช่วยเหลอืใดๆ ทังสนิ
เพราะอาํนาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ททีางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเดด็ขาด อนงึ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ทีําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5
หนา้กระดาษ

• การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ
• หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทใีนรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอนื ท่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ังสนิ บรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านประสงคท์จีะสละสทิธแิละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน (แตท่่านสามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้ามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)

เงอืนไขพเิศษเพมิเตมิ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการท่องเทยีวนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทัวร ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ กาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

•  ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัและรบัทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นันแตกตา่งกนั ซงึทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทสีดุ
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