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อาบน ้าแร่ / น่ังรถไฟหัวจรวด / พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง / 
 ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมงาน FLORA EXPO / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั น 89 /  
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   อาหารพิเศษ!!  ขาปูอลาสก้า /  
บุฟเฟ่ต์สุกี ชาบูชาบู / ภัตตาคาร 200 ล้าน / เสี่ยวหลงเปา 

 

                                 สายการบิน China Airline 4 วัน 3 คืน  

 
วันที่ 1     กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน – บ้านพักเจียงไคเช็ค ฉือหู     

 

06:00 น. พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 

CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ

เดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

08:30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเท่ียวบินท่ี CI 066 

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (CITY SUITES) หลัง

รับประทานอาหารกลางวัน  

นําทุกท่านแวะชม บ้านพักเจียงไคเช็ค ฉือหู ในอดีตเป็นบ้านท่ี

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คใช้สําหรับพักร้อน มีอาณาบริเวณและสนามหญ้าท่ี

กว้างขวาง ไฮไลท์ของท่ีนี่คือ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบท

ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้าจํานวนนับไม่ถ้วน ซึ่งถูก

นํามาเก็บรักษาไว้ท่ีนี่ในช่วงท่ีฝ่ายตรงข้ามพรรคก๊กมินตั๋งมีอํานาจปกครอง

ไต้หวันในช่วงปี 2000-2008 เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกทําลายจากพรรคฝ่ายตรงข้าม 

ค่่า บริการอาหารค่่า  ณ ภัตตาคาร (โรงแรม) หลังรับประทานอาหารค่ํา เชิญทุกท่านพักผ่อนตาม

อัธยาศัย  

พักที่  CHUNG YEH INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 2 เถาหยวน - ผูหล่ี – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซ่าจั๋ง – หมู่บ้านชาวเผ่าเส้าจู๋ 

– วัดกวนอู – วัดจงไถฉันซ่ือ – อาบน่้าแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน่้าและหมวกว่ายน่้าด้วย)  

 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่เมือง 

ผูหล่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีได้ขึ้นช่ือว่ามีอากาศดีท่ีสุด

ของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ําแร่ท่ีดีท่ีสุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจาก

เมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงท้ังเมือง จึงทําให้เป็นเมืองท่ี

มีอากาศบริสุทธิ์ท่ีสุดของไต้หวัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สุก้ีชาบูชาบู) หลัง

9/85 ซ. วงศ์สว่าง 19  ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
9/85   Wongsawang 19  Lane,   Wongsawang Rd.,   Bangsue,  Bangkok 10800 
TEL.  02-913-0916  ,   FAX . 02-9130631       E- mail:  dusittour@hotmail.com 
Mobile:  081-791-7072   , 089 -002 -2764    Website  :  www.dusit-tour.com 
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รับประทานอาหารกลางวัน นําทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหนึ่ง

ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มี

ความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก  พร้อมกับให้

ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ่าจั๋ง ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 

จากนั้นนําทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวเผ่าเส้าจู๋ ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการทํามาหา

กินของชาวเผ่าเส้าจู๋ อาชีพท่ีชาวเผ่านี้ใช้เลี้ยงหาชีพคือ การปลูกชา เก็บเห็ดหลินจือป่า ทํานมผึ้ง 

จากนั้นนําท่านกราบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวน

อู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ 

ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น

เยี่ยมชม วัดจงไถฉันซ่ือ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจําภาคกลางของไตห้วัน เป็นวัดท่ีผสมผสาน

ระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้

ท่ีนี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีมีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ช่ือว่าเป็นวัดท่ีทันสมัยมากท่ีสุดแห่ง

หนึ่งในไต้หวัน  

ค่่า บริการอาหารค่่า  ณ ภั ตตาคาร (โรงแรม) หลังรับประทานอาหารค่ํา เชิญท่าน อาบน่้าแร่ 

(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ําและหมวกคลุมผม) ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

จากการทํางานและการเดินทาง 

พักที่  PEIKONG CREEK RESORT & SPA (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.pkcv.net 

 

วันที่ 3  ผูหล่ี – ไทเป – ร้านขายขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ชมงาน TAIPEI 

FLORA EXPOSITON – ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  

 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับเข้าสู่เมือง ไทเป (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) พาท่านไปชิมขนมขึ้นช่ือของไต้หวันท่ี ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทําจาก

แป้งเค้กโดยท่ีภายในสอดไส้สับปะรดกวน ท่ีมีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติท่ีอร่อยมาก และมีแพ็คเกจ

ท่ีออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะท่ีจะเป็นของฝากอย่างด ี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เส่ียวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชม 

ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกัน

แผ่นดินไหวท่ีเรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 

5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนช้ัน 89 เพื่อคอยทําหน้าท่ีถ่วงดุลตึก

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณช้ัน 1 ถึงช้ัน 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณ

ท่ีตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม ่ ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ

ชาวต่างชาต ิ มีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง บริเวณนี้เป็น

แหล่งช้อปปิ้งท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน จากนั้น ชมงาน FLORA 

EXPO พบกับพืชพรรณไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดกว่า 3,300 ชนิด ชมการจัดแสดงเทคโนโลยี

ด้านไม้ดอกไม้ประดับท่ีอยู่ในฮอลล์ต่างๆรวม 14 ฮอลล์ บนพื้นท่ี 4 โซนกว่า 910,000 ตารางเมตร 

ค่่า บริการอาหารค่่า  ณ ภัตตาคาร  (ขาปูอลาสก้า) หลังอาหารค่ํา นําทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตาม

อัธยาศัยท่ี ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน 

คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น 

หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่ม

อีกชนิดท่ีมีต้นกําเนิดท่ีไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่

ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท้ังสินค้าเส้ือผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยท่ีรองเท้าผ้าใบ รองเท้ ากีฬา

ยี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพัก 

พักที่  COSMOS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า        
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วันที่ 4 ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – แหล่งช้อป

ป้ิงซีเหมินติง – น่ังรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  

 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  หลังรับประทานอาหารเช้า เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 

พิพิธภัณฑ์ท่ีแสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานท่ีเก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางช้ินมี

ความเป็นมาทางประวัติศาสตรย์้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันว่า

เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ท่ีชานกรุงไทเปและเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติและ

วัตถุโบราณของจีนท่ีมีช่ือเสียงของโลกท่ีประเมินมูลค่ามิได้กว่า 

620,000 ช้ิน  จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมท้ังยุคทองท้ัง 5  แห่ง

ประวัติศาสตร์จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลป วัตถุของจีนท่ีมี

มูลค่ามหาศาลมากท่ีสุดและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุท่ี

เก็บรวบรวมไว้มีจํานวนมาก  จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการ

จัดวางให้ชมศิลปวัตถุท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก แต่วัตถุโบราณช้ินเอกท่ีมี

ช่ือเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามช้ันจะมีให้

ชมตลอดปี จากนั้นพาท่านชมอัญมณีท่ีล้ําค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์

ปะการังแดงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีช้ันสูงและเป็นท่ีแพร่หลายของชาว

ไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่ างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับ

ชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึ่ง

ปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ท่ีของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากท่ีสุด 

เกาะโอกินาว่าของญี่ปุน่ และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะ

อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนํามาทําเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง 

ในอดีตเป็นเครื่องประดับสําหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางช้ันสูง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภั ตตาคาร (ภัตตาคาร 200 ล้าน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน 

นําทุกท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนท้ังหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงาน

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค พร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลือง

ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ในโถงใหญ่ช้ันบน ช้ันล่างเป็นห้อ งแสดงนิทรรศการ

และข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นํา ตัวอาคารเป็นหินอ่อนท้ังหลัง มี

ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันท่ีปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหอ

อนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่  สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบจีน และไปอิสระช็อปปิ้งกันต่อท่ี แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามส

แควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟช่ันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป 

สไตล์วัยรุ่นมากมาย จากนั้นนําทุกท่าน สัมผัส รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทเป ถึง สถานีเถาหยวน ซึ่ง

ใช้ความเร็วในการวิ่งกว่า 250 กิโลเมตร ต่อช่ัวโมง   

ค่่า บริการอาหารค่่า  ณ ภัตตาคาร (CITY SUITES บุฟเฟ)่ หลังอาหารค่ํา เดินทางสู่สนามบิน

เถาหยวน 

22.20 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 065 

01.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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  ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุ 2-11 ป ี

พักเดี่ยว 

จ่ำยเพิ่ม 

พักกับผู้ใหญ ่

1 ท่ำน 

พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่ำน 

(มีเตียง) 

พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่ำน 

(ไม่มีเตียง) 

      

      ** โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ** 
อัตราน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน  
3. ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ท้ังนี้

ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 

2.     ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ินมืออาชีพ 
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าทําใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษ)ี และค่าภาษีบริการหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า ส่าหรับท่องเที่ยว 
1. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน) พร้อมสําเนา  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป 
3. หลักฐานการทํางาน 

 หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท  
 ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ 
 นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสําเนาบัตรนักเรียน 

4. สําเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่า *** จําเป็นต้องม ี
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน  พร้อมเบอร์โทรติดต่อเขียนลงในสําเนาทะเบียนบ้าน 

 
หมายเหตุ 

1. จ่านวนผู้เดินทาง ข้ันต่่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ ,  

5. การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ  การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. ราคาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรือค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประกาศของสายการบินนั้น  
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7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
10. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ่าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช่าระก่อนเดินทาง 15 วัน 
2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3   การยกเลิกกรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter  Flight,  Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

 
 
 

   
 
 


