
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15200 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

  
 
 
09.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ

EVA Air พบเจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ 
หมายเหต ุกระเป๋าทกุใบสมัภาระทีจ่ะฝากเขา้ใตท้อ้งเครือ่ง จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่น

เองตามนโยบาย รักษาความปลอดภัยของสายการบนิ สว่นของเหลวทีนํ่าใสก่ระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งจะตอ้งบรรจุ
ในบรรจุภัณฑแ์ละมขีนาดบรรจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ (รวมกันไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภัณฑด์ังกลา่วควรใสใ่น

ถงุทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหนํ้าถงุขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเทา่นัน้  ทางไตห้วันไม่อนุญาตใหนํ้าเนื้อสตัว์
ทกุชนิดเขา้ไตห้วันทัง้แบบดบิ สกุ สญูญากาศ และเครื่องกระป๋อง (อาท ิแคปหมู ขา้วตังหนา้ตัง้ หนา้หมูหยอง 

แหนม ไสอ้ัว่ และสนิคา้อืน่ๆที่ม่สี่ว่นประกอบของเนื้อสตัว ์ หากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ  และทา่นตอ้ง

ทิง้ของ 

(1)วนัองัคาร ที ่17 กนัยายน 2562 สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม-่สนามบนิเถาหยวน-ซเีหมนิตงิ 



11.30 น. คณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป โดยสายการบนิ EVA Air เทีย่วบนิที ่BR258                          
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชม.40น.) (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

16.35 น. คณะทา่นถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง) นํา
ทา่นเดนิทางเขา้สูร่า้นอาหาร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ เซ็ตชาบสูไตลไ์ตห้วนั  
หลังอาหารคํ่า  นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง 
(Ximending ) หรือคนไทยรูจ้ักกันในนาม 
สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่น
และวัยทํางานของไตห้วัน ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของ
นักท่องเทีย่วดัวยเชน่กัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดนิ
โดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ําเงิน 
โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลข
และทําสไีวอ้ยา่งเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะนําสําหรับ
นักท่องเทีย่วชาวไทย ซึง่ราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30% ไดแ้ก ่ Onitsuka Tiger , New Balance 
,Adidas ,H&M ,Muji ซึง่รวมสนิคา้รุน่หายากและราคาถกูมาก ๆ 
 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Orange Hotel Linsen หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

 

 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

แวะชอ้ปชมิขนมขึน้ชือ่ของไตห้วันทีร่า้นพายสัปปะรด จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตเิย๋
หลิว่ (Yehliu Geo Park) อทุยานทางธรณี ของประเทศไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล
ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลซิาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิของสัตวท์ะเล
ดกึดําบรรพ ์ทา่นจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิคน้ําทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตัง้อยูใ่นเมอืงจิว่เฟ่ิน เป็นหมูบ่า้นเกา่แกบ่นภเูขาและงดงามดว้ย

ประวัตศิาสตรท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ ตัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเขตเมอืงจหีลง บา้นเรอืนนยิมสรา้งเบยีดกนับน

เขา ทีน่ี ่มถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน เต็มไปดว้ยสิง่ของหลากหลาย ตัง้แตข่องกนิ 

ของเลน่ สนิคา้สวยงามและเป็นงานฝีมอื รวมถงึความเป็นเอกลักษณ์ของหมูบ่า้นแหง่นี ้ทีน่ี ่เคยเป็น

ฉากในการถา่ยทํา ภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ “อูเ๋หยยีน เตอะซนัชวิ” มทีัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงาม

ในฉากภาพยนตร ์จงึไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากมาเทีย่วชม จากนัน้นําทา่นออกเดนิไปยงั ต ัน้สุย่ 

(Danshui หรอื Tamsui) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยทีส่ดุอกีทีใ่นไตห้วันเลยกว็า่ได ้เนือ่งจาก ตัน้

สยุ เป็นสถานที่ๆ รวบรวมจดุเดน่ตา่งๆของไตห้วันไวท้ีน่ีเ่กอืบหมด ตัน้สยุ มทีัง้ ตลาดกลางคนื (Tamsui 

Old Street) ,  สะพานแหง่ความรัก (Tamsui Lovers’ Bridge) , ทางป่ันจกัรยาน , รา้นอาหารทะเล

อรอ่ยๆ , ววิทีส่วยงาม , และอืน่ๆอกีมากมายตัน้สยุ ยงัเป็นสถานที ่ๆละครไตห้วันชอบมาใชพ้ืน้ทีถ่า่ย

ทํา เพราะววิสวยมาก และสิง่ทีไ่มพ่ดูถงึไมไ่ดนั้น้ก็คอื การมาดพูระอาทติยล์บัขอบฟ้า นําทา่นเดนิเลน่

  (2) วนัพธุ ที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2562 รา้นพายสปัปะรด - อยุานแหง่ชาตเิยห๋ลวิ – หมูบ่า้น
โบราณจิว่เฟ่ิน - ถนนโบราณต ัน้สุย่ 
 



ชมววิพระอาทติยล์ับขอบฟ้าขนาบขา้งดว้ยแมน้ํ่าที ่ถนนโบราณต ัน้สุย่ ซึง่ถนนสายนีม้รีา้นคา้ และ

รา้นอาหารมากมาย ใหท้า่นสามารถ ชอ้ป ชมิ ซือ้ ตลอดทัง้สาย 

ค า่  อสิระมือ้เย็น ที ่ถนนโบราณต ัน้สุย่  
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Orange Hotel Linsen หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)  
อนุสรณ์รําลกึถงึทา่นอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวมประวัต ิของใชสํ้าคญั รถ และจําลองหอ้งทํางาน
ของทา่น เจยีง ไค เชค็ ซึง่ภายในยงัมพีระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอ
ดลุยเดชฯ รัชกาลที ่9 ของไทย ครัง้เสด็จเยอืนประเทศไตห้วันเมือ่วันที ่5 มถินุายน พ.ศ.2506 และไฮ
ไลทอ์กีอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแหง่นีค้อื 
การชม การเปลีย่นเวรยามของทหาร
รักษาการรปูปัน้สํารดิ ทา่นเจยีงไคเชค็ ซึง่
เปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง จากนัน้นําทา่น
ถา่ยรปูชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรขึน้
ชัน้ 89) ตกึระฟ้าสงูทีส่ดุในมหานครไทเป 
และเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ.
2547-พ.ศ.2553 ตกึไทเป 101 ไดรั้บ
รางวัล “ผูอ้อกแบบพลังงานและ
สิง่แวดลอ้ม” ตกึไทเป 101 มจํีานวนชัน้
ทัง้หมด 101 ชัน้ และชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ 
ชัน้ 1-5 และชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ภายในตกึ
ยงัมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก โดยกนิเนสส์

เวลิดเ์รคคอรด์ (Guinness Book World 
Records)ทีค่วามเร็ว 1,010 เมตรตอ่นาท ี
ใชข้ึน้จากชัน้ 5ไปยงัชัน้ 88 โดยใชเ้วลา
เพยีง 37 วนิาทเีพือ่ไปชมววิ ณ ชัน้ 89  

เทีย่ง  รบัอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู
เสีย่วหลงเปา) 
บา่ย เดนิทางสูว่ดัหลงซาน(Lungshan 

Temple)เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป 
ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300 
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ยนชว่ง
ปีค.ศ. 1738  เพือ่เป็สถานทีส่กัการะบชูา
สิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มี
รปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัด
พทุธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็น
ไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็น
วัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่
ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเปวดั
หลงซานหรอื เหมงเจยี หลงซาน
(Mengjia Longshan)แตเ่ดมิสรา้งขึน้
เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลกั แตก่็จะ
มเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนี
อกีมากกวา่ 100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจาก
ทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แม่
ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้
กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน 
และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่
กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้น
ความรักจากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิง
เครือ่งสําอางคท์ี ่Cosmetic และ ดวิตีฟ้รี
เป็นรา้นคา้ปลอดภาษีและครอบคลมุเครือ่งสําอางแบนดเ์นมทั่วทัง้เอเชยีให ้จากนัน้นําทา่นไปยงั ยา่น
ถนนคนเดนิใหญท่ีส่ดุในไทเป ซือ่หลนิ ไนทม์าเก็ต(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั)ตลาดนัด

(3) วนัพฤหสับด ีที ่19 กนัยายน 2562 อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชค - ถา่ยรปูคูต่กึไทเป101 – วดั
หลงซาน - รา้นเครือ่งส าอาง – ดวิตีฟ้ร ี- ซือ่หลนิไนทม์าเก็ต 



กลางคนืขนาดใหญเ่ป็นทีน่ยิมในหมูห่นุ่มสาวชาวไตห้วันทีจ่ะออกมาเลอืกซือ้ของกนิ ไมว่า่จะเป็น
อาหารทานเลน่ และอาหารคํ่า ไมว่า่จะเป็น อาหารเสยีบไมป้ิ้งยา่ง ทัง้เนือ้หม ูไก ่ปลาหมกึ เห็ด และผัก 
หรอืจะชอบทานเตา้หูเ้หม็นทอดทีไ่มเ่หม็นเหมอืนชือ่แถมมรีสชาตทีอ่รอ่ยถกูปาก ไกท่อดเจา้ดังHOT-
STAR เกาลดัคัว่ น้ําเตา้หูจ้ากถั่วนานาชนดิเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพยอดฮติของชาวไตห้วัน ปลาทอ่งโก๋
ทอดกรอบตัวใหญ่ๆ  น้ําแข็งไสหนา้ตา่งๆ และผลไมส้ดทีร่สชาตแิปลกและขนาดใหญผ่ดิหผูดิตาจาก
บา้นเรา พลาดไมไ่ดก้บัแตงโมลกูขนาดมหมึาหวานกรอบเหมอืนเมลอ่นเสยีมากกวา่   

ค า่  อสิระมือ้เย็น ที ่ซือ่หลนิไนทม์าเก็ต  
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Orange Hotel Linsen หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 

 

 
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ Box Set 
07.25 น. คณะทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสายการบนิEVA Air เทีย่วบนิที ่BR257 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม.15 น.) (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ  
 
 

หมายเหต ุ :   รายการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคํานงึถงึประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 

 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

ตารางวนัเดนิทาง ไต้หวนั –ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย๋หลวิ 4วนั 3 คืน 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

 
จ านวน 

 
ราคาผูใ้หญ ่

 
ราคาเด็ก 

 
เด็กไมม่เีตยีง 

 
พกัเดีย่ว 

 
17 – 20 ก.ย. 2562 

 

 
20 

 
17,888. - 

 
17,888. - 

 
16,888. - 

 
3,000. - 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(4) วนัศกุร ์ที ่20 กนัยายน 2562 สนามบนิเถาหยวน – สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่
                  



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

 

 
 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 1,000 บาทตอ่ ทา่น/ทรปิ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้เมอืงไตห้วันสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันมี

คา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่นและคา่บรกิารยืน่วซีา่ 700 บาทตอ่ทา่นใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทํา

การ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หมายเหตตุัง้แตว่ันที ่1 สงิหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 

ไตห้วันยกเลกิการขอวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทยทา่นสามารถเขา้ไตห้วันโดยไมต่อ้งขอวซีา่... แตห่ากมี

ประกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ซีา่ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วซีา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

 

 

 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

 การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่

ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมดัจําตัว๋ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 


