
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• หมู่บ้านสายรุ้ง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา 

• วดัเหวนิหวู่ , วดัพระถังซ าจั๋ง , อุทยานเย๋หลวิ 

• ร้านพายสับปะรด , ถนนเก่าจ๋ิวเฟ่ิน 

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 (รวมขึน้ช้ัน89) 

• ช้อปป้ิงเฟิงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ , ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

 

 

 

วัน รายการเดนิทาง อาหาร 

DAY 1 กรุงเทพฯ- สนามบินเถาหยวน -ไทจง-หมู่บา้นสายรุ้ง-เฟิงเจ่ียไนทม์าร์เก็ต - พกัไทจง X L D 

DAY 2 เถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวนิหวู ่-ไทเป-ร้านขนมพาย
สบัปะรด-ซีเหมินติง-พกัไทเป 

B L D 

DAY 3 ไทเป-ถนนเก่าจ่ิวเฟ่ิน – อทุยานเย๋หลิว –พิพิธภณัฑก์ูก้ง- ร้าน COSMETIC-เถาหยวน-ท่ีพกั-ดูพลุไฟท่ี
สวนสาธารณะตา้อนั(ส าหรับท่านท่ีตอ้งการไปดูพลุไฟหากไม่ไปพกัผอ่นในโรงแรม ) 

B L D 

DAY4 ไทเป-ร้านสร้อย-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (รวมข้ึนตึก 89 )–GLORIA OUTLET- สนามบิน
เถาหยวน-กรุงเทพฯ  

B L X 



 

DAY1         กรุงเทพฯ- สนามบินเถาหยวน -ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ - พกัไทจง 

06.00 น.     พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการท าเช็คอิน  
08.30 น.     ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี  TG 634 
12.55 น.     ถึงท่าอากาศยานเถาหยวนกรุงไทเป หลงัจากผา่นพิธีการศุลกากร และรับสัมภาระเป็นท่ีเรียบร้อยน าท่าน  
                   จากน้ันรับประทานอาหารกลางวัน 
เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
   จากนั้นน าท่านไปยงั หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village ) เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลาง

เมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยูก่นัท่ีไตห้วนั ซ่ึงสร้างข้ึนอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆ
ดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไป ท าใหมี้ช่ือเสียงจนกลายเป็น
แหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทชุงไปในท่ีสุด 

               
 
 
 
 
ค ่า                บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( สเต็ก และ สลดับาร์ ) 
                   จากนั้นน าท่านสู่ ท่าน ตลาดเฝิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนท่ีคึกคกัท่ีสุดของเมืองไถจง มีสินคา้พื้นเมือง

หลากหลายอยา่ง ทั้งขนมกินเล่นและของท่ีระลึกท่ีมีช่ือของเมืองไถจงใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 
พกัที ่          โรงแรม  HE TI HOTEL http://www.heti-hotel.com.tw/   หรือ เทียบเท่า 
 

DAY2        เถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วดัพระถังซ าจั๋ง-วดัเหวนิหวู่ -ไทเป-ร้านขนมพาย
สับปะรด-ซีเหมินติง-พกัไทเป 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ณ   โรงแรมทีพ่กั   
                   จากนั้นน าท่าน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้น 
                   อนังดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนั  ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั ทะเลสาบฝ่ังตะวนัออกมีรูปร่างคลา้

พระอาทิตย ์ส่วนฝ่ังตะวนัตกมีรูปร่างคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงเป็นท่ีมาของช่ือ สุริยนั-จนัทรา   
                   จากนั้นน าท่านสู่ วดัพระถังซ าจั๋ง ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทราหรือเรียกอีกอยา่งวา่ “ วดัเสวยีนจงั ” 

ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่มาก ซ่ึงสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ใหพ้ระถงัซ าจัง๋ ในปี 1955 ไตห้วนัและญ่ีปุ่นตกลงกนัส าเร็จโดย
แบ่งอฐิันั้นออกเป็น2ส่วน คร่ึงหน่ึงคงอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น และ อีกคร่ึงหน่ึงส่งคืนไตห้วนัโดยส่งคนไปมอบใหถึ้ง
ไตห้วนั เม่ืออฐิัเดินทางถึงสนามบินซงซนัของไตห้วนัมีประชาชนมาใหก้ารตอ้นรับอยา่งลน้หลามถึง 1 แสนคน 
คร้ังแรกไตห้วนัเก็บรักษาอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ีวดัไคซัน่ซ่ือ อ าเภอซินจู๋ ต่อมารัฐบาลสั่งใหส้ร้าง วดัเสวยีนจั้ง
ซ่ือ ข้ึนบนเขาชิงหลงซนับริเวณ ยือ่เวีย่ถนัซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเล่ืองช่ือของไตห้วนัเพื่อเป็นสถานท่ีเก็บ
รักษาอฐิันั้น   

 

http://www.heti-hotel.com.tw/


 
 
 
 
 
เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร ( ปลาประธานาธิบดี )  
                  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั วดัเหวนิหวู่ หรือ วดักวนอู เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงและกล่าวกนัวา่ศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่ง

ของไตห้วนั ภายในเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจา้แห่ง
ความซ่ือสัตย ์เป็นท่ีนบัถือของชาวจีน และไตห้วนั หนา้วดัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ  
ไตห้วนัเลยทีเดียว     จากนั้นน าท่านเดินทางแวะซ้ือของฝากท่ี ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านขนม
ท่ีอร่อยและข้ึนช่ือของไตห้วนั ซ่ึง ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 3 ปีซอ้น ท่านสามารถเลือกซ้ือ และ 
สนุกกบัการ DIY พายสัปปะรดในแบบของท่านเพื่อ เป็นของฝากจากเมืองไตห้วนัได ้โดยที
เด็ดคือ พายสับประรด (เฟ้ิงหลีสู่) อนัโด่งดงั มิค   

ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( สุกีช้าบู )  
                  จากนั้นน าท่านไปยงั ย่านซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียวท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะ

เทียบกบับา้นเรา ก็คงเทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน่ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ท่ีทนัสมยั ให้
เลือกซ้ือเลือกชอ้ปกนัอยา่งจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้ ซีเหมินติงยงัมีโซนอาหาร
หลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ   

พกัที ่         โรงแรม HOTEL JUNE  http://www.hotel-june.com.tw/zh/  หรือ เทียบเท่า  
 

DAY 3       ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน – อุทยานเย๋หลวิ –พพิธิภัณฑ์กู้กง- ร้าน COSMETIC-เถาหยวน-ทีพ่กั- 
                   ดูพุลไฟทีส่วนสาธารณะต้าอนั(ส าหรับท่านที่ต้องการไปดูพลุไฟหากไม่ไปพกัผ่อนในโรงแรม ) 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า  ณ   โรงแรมทีพ่กั  
                   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าจ๋ิวเฟิน  หรือ เรียกอกีอย่างว่า หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ิน ตั้งอยูใ่นเมืองจ่ิวเฟ่ิน เป็นถนน

คนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่บนภูเขา และ งดงามดว้ยประวติัศาสตร์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองค าท่ีเก่าแก่ และถนนสายเก่าแก่ของหมู่บา้นในจ่ิวเฟ่ินตั้งอยูบ่ริเวณ
ไหล่เขาในเขตเมืองจีหลง เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั  ซ่ึงจะเตม็ไปดว้ยส่ิงของ
หลากหลาย ตั้งแต่ของกิน ของเล่น สินคา้ท่ีสวยงามและเป็นงานฝีมือ  รวมถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้น
แห่งน้ี ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นอยา่งมาก  

                  น าทุกท่านต่ืนตาต่ืนใจกบั อุทยานเย๋หลิว่ จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล 
เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง   เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล 
ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหินตามชายฝ่ังใน
รูปร่างท่ีแตกต่างกนั  ประกอบดว้ยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆเช่น รองเทา้เทพธิดา,เทียน,ดอกเห็ดเตา้หูรั้ง
ผึ้ง และท่ีโดดเด่นมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ “เศียรราชินี” 

 
 

http://www.hotel-june.com.tw/zh/


 
 
 
 
 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  ( อาหารจีน ซีฟู้ด + กุ้งมังกร ) 
                   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กู้กง พิพิธภณัฑซ่ึ์งไดช่ื้อวา่ เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภณัฑข์องโลก สถานท่ี

รวบรวมของล ้าค่าในพระราชวงักูก้งของปักก่ิงไวท่ี้น่ีทั้งหมดซ่ึงมีประวติัยาวนานกวา่ 5,000ปีชมของล ้าค่าหา
ยาก เช่น หยกผกักาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลงฮ่องเต ้

                   จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เคร่ืองส าอาง (COSMETIC CENTER) 
ชั้นน าในไตห้วนั  

ค ่า                บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   ( อาหารพืน้เมือง ) 
                  จากนั้นน าทุกท่านดู พุลไฟทีส่วนสาธารณะต้าอนั   (ส าหรับท่านทีต้่องการไปดูพลุไฟหากไม่ไปพกัผ่อนในโรงแรม ) 
พกัที ่          โรงแรม CENTURY HOTEL  http://www.centuryhotel-taoyuan.com.tw/  หรือ เทยีบเท่า 
 

DAY4       ไทเป-ร้านสร้อย-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (รวมขึน้ตึก 89 )–GLORIA OUTLET-  
                  สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ   โรงแรมทีพ่กั  
                  จากนั้นน าท่านไปยงั  ร้านสร้อยเจอมาเนียม ดว้ยคุณสมบติัของสร้อยขอ้มือประจุลบจากไทเทเนียมและแร่

แม่เหล็ก และgermanium  ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายจะช่วยปรับความสมดุลในร่างกายให้
เป็นปรกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี .เม่ือใส่สม ่า เสมอ 

                  จากนั้นน าท่านระลึกถึงอดีต ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ณ อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค โดยรูปป้ันเหมือนเจียงไคเช็คท่ีสร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิจะประดิษฐานอยูช่ั้นบน ดา้นในของอนุสรณ์
สถาน ตวัตึกสีขาว หลงัคาปูกระเบ้ืองสีฟ้า มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติ 
ไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป เป็นสัญลกัษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอ
ภาคและภราดร  

 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร ( เส่ียวหลงเปา )           
                   จากนั้นน าท่าน มาสัมผสัสัญลกัษณ์แห่งเมืองไทเป  ตึกไทเป 101 (รวมขึน้ช้ัน 89)  มีความสูงถึง 508 เมตร  ไดรั้บ

การออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม มีการผสมผสาน ระหวา่งสถาปัตยกรรม ของ
เอเชียตะวนัออกแบบดั้งเดิมกบัสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั โดยผสมผสาน สัญลกัษณ์อนั เป็นมงคล  ตาม

http://www.centuryhotel-taoyuan.com.tw/


ขนบธรรมเนียมจีน และความเช่ือ ใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยลี ้ายคุไดอ้ยา่งลงตวั ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่ 8  
ปลอ้งต่อกนั                                 

                   จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี GLORIA OUTLET  ซ่ึงมีสินคา้แบรนดด์งัมากมายในราคาท่ีลดจน 
                   ท่านอดใจไม่ไหว  
ค ่า                บริการอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
                   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปยงัสนามบินเถาหยวน 
23.10 น.     เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี  TG 635 
02.00 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม.. 
 
                                                               ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ  

วนัเดินทาง ราคาเต็ม เด็กใช้เตียง เด็กไม่ใช้เตียง พกัเดี่ยวเพิม่ 

29 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61  33,900.- 33,900.- 32,900.- 6,000.- 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• ค่าท่ีพกั 2-3 ท่าน /1 หอ้ง   
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  / ค่าภาษีสนามบิน 
• ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ  
• ค่าทิปไกด ์100 NTD / วนั / คน  
• ค่าบริการน าเท่ียวตามรายการ 
• ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม หรือตามสายการบินก าหนด หากน ้าหนกัเกินท่านตอ้ง

รับผดิชอบเอง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท ค่าประกนัชีวติ 1,000,000 บาท(ตาม

ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ ไตห้วนั กบับริษทัประกนั) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• คา่ท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารส าหรับผูถื้อบตัรต่างดา้ว 



• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปเดก็ยกกระเป๋า ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมพิเศษ
นอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย  

 
เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และ กรุณาเตรียมเงินมดัจ า 15,000 บาท  
     (ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น)  
2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่า

ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกั และ ตัว๋
เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลกิ 

• ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิใน การคืนค่ามดัจ า 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์เตม็ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์เตม็ 
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  
จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
• บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้ายการสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิ
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



• ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทัฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาข้ึนตามจริง 

• กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบิน  บริษทัขนส่งหรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

• หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 


