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        - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  

       - อุทยานเย่หลิว  

       - ตึกไทเป101 

 

     
             พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว  

 * จอทีวีส่วนตัวฝังท่ีนั่งทุกเบาะ * เสร์ิฟอาหารร้อนบนเคร่ืองขากลับ 
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ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว อาบน ้าแร่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิ่น พิพธิภัณฑ์สถานกู้กง   
อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค เต็มอิ่มกับการช้อปป้ิง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   ซีเหมินติง 

พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   ***จุดเด่นไทยโมเดิร์นทราเวล*** 
* บินตรงลงไทเป โดยสายการบิน EVA AIR สายการบินห้าดาวในราคาสุดประหยัด 
* อาหารมื อพิเศษ ซีฟู้ด / บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโก / เสี่ยวหลงเปา  

 * ซองใส่เอกสาร+ปกใส่หนังสือเดินทาง 

* รับคูปองส้าหรับช้อปป้ิงสินค้าราคาพิเศษที่ King Power รางน ้าและสนามบิน 
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท /  
   กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท )   
* ขนมและน ้าด่ืมแจกฟรีท่ีสนามบิน ณ วันเดินทาง 
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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ                    (-/-/-)  

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA AIR  
 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารให้กับท่าน  

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ไทจง – วัดจงไถฉานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   
  วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจ๋ัง –  ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต      (B/L/-)  

02.10 น.  ออกเดินทางสู่  นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 206 
06.55 น. ถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารกล่อง บนรถ 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ชม วัดจงไถฉานซื่อ วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ย่ิงใหญ่เป็น

อันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัย 
 ที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรคน

เดียวกับผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ.1990 
และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์
เหวยเจว๋ียนับแสนคน ระหว่างนั้นในปี ค.ศ.1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว แผ่นดิน
แยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถฉานซื่อกลับไม่เป็นอะไรเลย ย่ิงเป็นการสร้างความ
ศรัทธาให้กับผู้คนในไต้หวันอย่างมาก ผู้ก่อตั้งคือท่านพระอาจารย์เหวยเจว๋ียมหาเถระ วัดจงไถฉานซื่อมี
ช่ือเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์และ
ภิกษุณีมีจ านวนกว่า 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป เป็นภิกษุณี 1,200 รูป มีการแยกเรียนกันอย่างชัดเจน ไม่เรียน
รวมกันเป็นวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
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บ่าย น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ 

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ท าให้ตัวทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ ากับ
บรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน น าท่านกราบไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระถัง
ซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป  

 
 
 
 

ค่่า อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
 อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ฝ๋งเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีช่ือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับ

การช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ช่ืนชอบรองเท้า 
  พักที่ Plaza International Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม หมู่บ้านสายรุ้ง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค– พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง – ร้านปลอดภาษีดิวตี้ฟรี 
  ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง            (B/L/D)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 

1940 – 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยช่ัวคราวส าหรับทหาร แต่จบลงด้วยการต้ังเป็นถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น 
หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเด่นส าหรับการ
ท่องเที่ยวของเมืองไทจงไปแล้ว  โดยช่ือเสียงของหมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้เร่ิมต้นขึ้นเมื่อ หวง หยุง ฝู ทหารผ่านศึกที่
ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของ
ภาพวาดที่เร่ิมจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีช่ือเสียงในทีวี, พืชสัตว์ และรายการอื่น ๆ เช่นนก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น 
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เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 
 น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค มีพื้นที่ประมาณ250,000 ตารางเมตร เป็นอาคารที่ก่อสร้างสไตล์จีน เป็น

อีกสถานที่ที่ส าคัญในเมืองไทเป การจัดเปลี่ยนเวรยามของทหารที่ประจ าการที่นี่ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากของผู้มาเย่ียมชม เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นที่รู้จักอีกแห่งหนึ่งของโลกที่
ใหญ่ที่สุดมีศิลปะวัตถุผลงานโบราณอันล้ าค่าทางประวัติศาสตร์ของจีนบางช้ินมีอายุมากกว่า 5,000ปี ทั้งยังเป็น 

 สถานรวบรวมศิลปะวัตถุของราชวงษ์จีนโบราณจากทุกมุมโลกมีมากกว่า  620,000ช้ินที่ใหญ่ที่สุดของจีน
รวบรวมไว้ที่นี่ 

 
 
 
 
 เดินทางสู่ ร้านปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน-ราคา

ปลอดภาษี อาทิเช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ   เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 
ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมช้ันเย่ียม
สามารถทนทานต่อการส่ันสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ว
ที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง 

 ของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมช้ันน า ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (ไม่รวมค่าขึ้นชม 
หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร เมนูบาร์บีคิวมองโก+หม้อไฟ+เครื่องดื่มไม่อั้น  
  อิสระช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง (สยามสแควร์แห่งไทเป) ย่านช้อปปิ้งสุดฮิตของคนไต้หวันและนักท่องเที่ยวอีก
  แห่งที่ได้รับความนิยมมา เป็นอย่างมาก  เด็กวัยรุ่นชอบไปรวมตัวกันช้อปปิ้งและท ากิจกรรม และยังมีการโชว์
  ของคนที่มีความสามรถในด้านต่างๆมาแสดงโชว์ที่นี่ด้วยรวมถึงนักร้องนักแสดงก็มาโปรโมทหนังละครและ
  แจกลายเซ็นอีกด้วย อีกทั้งยังมีโรงภาพยนต์มากกว่าสิบโรง ร้านค้าสินค้าแฟช่ันและร้านอาหารอีกหลายร้อย
  ร้าน ให้เลือกช้อปและชิมกันอย่างจุใจ 
 
 
 
 
  

  พักที่ Charming City Sungshan Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  – อุทยานเย่หล่ิว – ร้านพายสับปะรด 
  ศูนย์รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและนาฬิกา – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ      (B/L/D)  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่น  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง 

มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ
หาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมีการใช้จ่ิวเฟิ่น เป็นฉากในการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว”ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ไ ด้ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง  (ในกรณีที่เดินทางไป 

 หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่ก าหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื่อ
เดินทางขึ้นลงจ่ิวเฟิ่น )   

 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ด 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เต็มไป

ด้วยโขดหินและชะง่อนทราย ที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัด 
 กร่อนกัดเซาะของ ลมและน้ าทะเลมาเป็นเวลานับล้านปีจนกลายเป็นโขดหินและชะง่อนทรายรูปร่างลักษณะ

ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, รูปเทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้ , รังผ้ึง โดยเฉพาะหินเศียรราชินีที่มีช่ือเสียงทั่วทั้ง เกาะ
ไต้หวันและทั่วโลก 

 
 
 
 
  น าทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อเป็นร้านขนมที่อร่อย และขึ้นช่ือของไต้หวัน ซึ่งได้รับรางวัล
  ชนะเลิศ 3 ปี ท่านสามารถเลือกซื้อ เป็นของฝากจากเมืองไต้หวันได้  โดยทีเด็ดคือ พายสับประรด (เฟิ้งหลีสู่) 
  อันโด่งดัง พร้อมพบกับความสนุกสนานในการลงมือท าพายสับปะรดด้วยตัวเอง 
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 เดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและนาฬิกาครบวงจร ที่นี่ได้รวบรวมเอาสินค้าเคร่ืงใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล 

และนาฬิกา ย่ีห้อดังต่างๆระดับโลกที่ผลิตทั้งในและนอกประเทศมารวบรวมไว้ให้เลือกซื้อเลือกชมอย่าง
มากมาย (ประกันรับรองคุณภาพจากสมาคมไต้หวัน) 

ค่่า อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 
 

20.25 น.  บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205 
     **เสริ์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง** 
 
 
 
 
 
 
23.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

**หมายเหตุ: วันที่ 25-28 ธ.ค. 59 ไฟล์บินขากลบั เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ BR061 23.40-02.30+1** 
 

**************************************************** 
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อัตราค่าบริการ   MIRACLE TAIWAN 4 วัน 2 คืน 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัคู่ (ท่านละ) 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ) 

28-31 ต.ค. 59 17,999.- 3,000.- 

25-28 พ.ย. 59 17,999.- 3,000.- 
 

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขึ้นไป  ไม่มีหัวหน้าทัวรใ์นการดูแลเดินทางของคณะ 
  และถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
ข้อควรระวัง!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน/รถทัวร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้  
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม) 
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่) 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและน าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
8. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่าน

ละไม่เกิน 1,000,000 บาท )  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. น้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม                                                      
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก่ากับภาษี)  และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ  600 ดอลล่าร์ไต้หวันตลอดทริป 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 
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การช่าระเงิน 
 บริษัทฯ ขอรับมัดจ่าในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางมาที่

เบอร์แฟ็กซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจอง
จึงจะถือว่าได้ท่าการส่ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช่าระก่อนเดินทาง  15 วันท่าการ  หรือก่อนการออกต๋ัวเครื่องบิน  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจ่าทั้งหมด 

สามารถช่าระเงิน โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก  
(ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
 
 ยกเวน้ !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการนัตีมัดจ่ากับสายการบิน หรือกรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามัดจ่าที่ 
      พักโดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น

EXTRA FLIGHT  และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็น  การเหมา
จ่ายในเทีย่วบินนั้นๆ 

เงื่อนไขการให้บริการ    
เมื่อท่านตกลงช่าระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
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 หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน และบริษัทฯ มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อ
เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการส ารองที่นั่งบนเคร่ืองและ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 

 ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน+ภาษีน้ ามันของ
สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน  หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว  และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิด
เพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน , 
เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง  

หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มี
การปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้) 


