
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดออกเดินทำง  -  เมษำยน  

 

Image Holiday ข อ น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง เ ยือ นมห ำ น ค ร แ ห่ ง
สถำปัตยกรรม ณ ประเทศไตห้วนั ชมชีวประวติัท่ำนเหมำเจ๋อตุงท่ี
อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป101 พิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติกู ้
กง  วดัซิงเทียนกง  หมู่บำ้นโบรำณหลินอนัไท่  พรอ้มไฮไลท์ส ำคญั  
น ำท่ำนข้ึนรถไฟด่วนเยือน อุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ ชมพิพิธภณัฑ์
หินอ่อน ชอ้ปป้ิงเต็มอ่ิมท่ีมิตสุย เอำ้ท์เล็ต พรอ้มกำรบริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกท่ีแสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ… 

“แลว้คุณ....จะรกัเรำ” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดีที่    เมษำยน  2561     (1)  

กรุงเทพฯ – สนำมบินเถำหยวน – อนุสรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค - ตกึไทเป  - ไทเป 

 

 .  น. คณะพบกนั  ณ  สนำมบินสุวรรณภมิู อำคำรผูโ้ดยสำรชั้น   ประตู
ทำงเขำ้หมำยเลข  ROW C สำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์พบเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรบั 

พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ แก่ท่ำน 

          .  น. ออกเดินทำงสู่  สนำมบินเถำหยวน ไตห้วนั  โดยสำยกำรบิน  ไทย 
แอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี  TG634 ( ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ  ชัว่โมง / เวลำทอ้งถ่ินของ
ไตห้วนัเร็วกวำ่ประเทศไทย  ชัว่โมง) 
          .  น. เดินทำงถึง  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตเิถำหยวน   หลงัผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร   พรอ้มตรวจเช็คสมัภำระกระเป๋ำเรียบรอ้ยแลว้  น ำท่ำนออก
เดินทำงโดยรถโคช้ปรบัอำกำศ 

          กลำงวนั น ำท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำร ภำยในโรงแรม 
บริกำรท่ำนดว้ย ออเดิรฟ์, ไก่ผดัเม็ดมะม่วงหิมพำนต,์ หมูเคำหยก, ปลำน่ึงซีอ๊ิว เป็นตน้  
         จำกน้ันเดินทำงสู่ อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค (CKS Memorial Hall) ชมชีวประวัติ
และรูปภำพประวติัศำสตรส์ ำคญับนหอ้งแสดงนิทรรศกำรและขำ้วของเคร่ืองใชข้องอดีตผูน้ ำ 
เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมำกของเมืองไทเป จำกน้ันน ำท่ำนชม ตกึไทเป 101 ควำม
สงู 508 เมตร  พรอ้มชมวิวทิวทศัน์บนตึกชั้นท่ี 89 โดยลิฟทท่ี์วิ่งเพียงแค่ 37 วินำที  ภำยใน
ตึกมีกำรติดลูกตุ้มเหล็กขนำดใหญ่หนัก 660 ตัน ท ำหน้ำท่ีดูดชับแรงสัน่สะเทือนไม่ให้
อำคำรแห่งน้ีสัน่ไหวเม่ือเกิดแผ่นดินไหวข้ึน มีสินคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆมำกมำยจำกทัว่ทุกมุม
โลก  เช่น Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ฯลฯ 

 ค ำ่ น ำท่ำนรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร SHIN-YEH หอ้งอำหำรบนตึก
ไทเป  ชั้นที่  ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินไปกับบรรยำกำศวิวทิวทศันย์ำมค ำ่คืนของ
มหำนครแห่งน้ีไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 

 ที่พกั CAESAR PARK HOTEL BANQIAO หรือเทียบเท่ำ  



วนัศุกรท์ี่ 13 เมษำยน 2561     (2)  

ไทเป – ยวัเหลียน – อุทยำนทำโรโกะ – พิพิธภณัฑห์ินอ่อน – ฮวัเหลียน 

 

 เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันเดินทำงโดยรถไฟด่วน สู่ เมืองฮัวเหลียน เมืองหลวงฝัง่ตะวนัออกของเกำะ
ไตห้วนั ซ่ึงอยู่ห่ำงจำกเมืองไทเปประมำณ 23กม. (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ -  
ชัว่โมง) ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงำมของเทือกเขำธรรมชำติและท่ำนจะไดนั้ง่
รถลอดผ่ำนอุโมงค์ท่ียำวท่ีสุดในเอเชียตะวันออก ช่ือ “อุโมงค์ภูเขำหิมะ” ซ่ึงมีควำมยำว
ประมำณ .9กิโลเมตร 

 กลำงวนั ขอน ำท่ำนรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 

          หลังจำกน้ัน น ำท่ำนสู่ “อุทยำนแห่งชำติไท่ หลู่ เก๋อ หรืออุทยำนทำโรโกะ” 
นอกจำกจะเป็นอุทยำนท่ีมีทศันียภำพของหุบเขำและเทือกเขำสลบัซบัซอ้นสวยงำมแลว้ ยงัมี
วฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั เป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เสน้ทำงจำกเทียน
เสียงถึงทำโรโกะถือเป็นเสน้ทำงประวติัศำสตรแ์ละเลียบริมหน้ำผำของหุบเขำหินอ่อน ชม
ประตู “มำโรโกะจอร์จ” ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของกำรเร่ิมตน้ถนนสำยน้ี ชมสถำนท่ีท่องเท่ียว
ต่ำงๆ อำทิ สุสำนฉำงซุน หน้ำผำไพรนำงแอ่น สะพำนหินอ่อนซ่ือมู่ เป็นตน้ จำกน้ันน ำท่ำนสู่ 
พิพิธภณัฑห์ินอ่อน และหยกใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั  ชมเร่ืองรำวควำมเป็นมำของหิน
อ่อนของเมืองฮวัเหลียน ด ำเนินกิจกำรมำแลว้ 40 ปี ใหท่้ำนไดเ้รียนรูว้ิธีกำรเลือกซ้ือหยกแท ้
กำรแยกแยะ หยกแท ้หยกปลอม และหินอ่อน ซ่ึงหินอ่อนส่วนใหญ่ ได้น ำมำสรำ้งเป็น
ส่วนประกอบของอำคำรส ำคญัต่ำงๆ ในไตห้วนั ก็น ำมำจำกพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ตึกไทเป ก็
เช่นเดียวกนั อิสระใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิงหินอ่อนท่ีมีช่ือเสียงของไตห้วนัตำมอธัยำศยั 

 ค ำ่ ขอบริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั ใหท้่ำนอ่ิมอร่อยกบั
บุฟเฟ่ตน์ำนำชำต ิหลำกหลำยเมนูอำหำรที่ใหท้่ำนเลือกรบัประทำนไดอ้ยำ่งเตม็อ่ิม 

   ที่พกั FULLON HUALIAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสำรท์ี่    เมษำยน   ( )  

ฮวัเหลียน – ไทเป – พิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำตกูิก้ง – ซีเหมินตงิ – ไทเป 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันเดินทำงกลบัสู่ เมืองไทเป ดว้ยรถไฟด่วนใหท่้ำนสำมำรถสมัผสัวิถีชีวิต และ
วฒันธรรมของชำวไตห้วนัผ่ำนส่ิงก่อสรำ้งตวัอำคำรบำ้นเรือน กำรแต่งกำย อีกทั้งท่ำนยงัได้
ชมวิวทิวทศัน์ของธรรมชำติท่ีสวยงำมไมแ่พท่ี้ใดในโลกไดต้ลอดทำง… 

กลำงวนั ขอน ำท่ำนรับประทำนอำหำร ณ  ภัตตำคำร  SILK PALACE 

ภตัตำคำรที่ถูกออกแบบมำอย่ำงทันสมัยโดยมำพรอ้มกับอำหำรสุดพิเศษที่พรอ้มคัด
สรรคม์ำเป็นอยำ่งดีเพื่อมอบใหค้นพิเศษเช่นคุณ 

จำกน้ันเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑส์ถำนแห่งชำติกูก้ง พิพิธภัณฑท่ี์ใหญ่มีลักษณะเป็น
แบบพระรำชวังโบรำณ ภำยในเต็มไปด้วยวัตถุล ้ำค่ำจำกจีนกว่ำ 700,000 ช้ินอำยุกว่ำ 
5,000 ปี อำทิ เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเซรำมิก งำนศิลป์ และ งำนเขียนลำยมือ และยงัมี
หอ้งจดัแสดงหยกท่ีล ้ำค่ำและไดร้บักำรยกย่องติดอนัดับหน่ึงในส่ีของโลก... จำกน้ันน ำท่ำน
เดินทำงสู่ ย่ำนซีเหมินติง หรือสยำมสแควรไ์ทเปย่ำนท่ีเต็มไปดว้ยแบรนดต่์ำงประเทศและ
ในประเทศช่ือดังมำกมำยใหท่้ำนได้เลือกซ้ือสินคำ้นำนำชนิด บำงสินคำ้มีรำคำถูกกว่ำ
เมืองไทย เช่น เส้ือผำ้ รองเทำ้อำทิ Onisuka, Nike, Adidas, Puma, Lacost นอกจำกน้ียงัมี
ทั้งรำ้นอำหำร ขนมและชำไข่มุกท่ีไม่เหมือนเมืองไทย เม่ือไปเยือนไตห้วนัแลว้ควรจะล้ิมลอง
รสชำติสกัครั้งหน่ึง ใหอิ้สระท่ำนไดเ้พลิดเพลินเลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั 

ค ำ่ น ำท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร Tian Wai Tian  รับประทำน
อำหำรดว้ย “ป้ิงย่ำง สไตลไ์ตห้วนั”ทั้งเน้ือหมู, เน้ือววั, เน้ือแกะชั้นดี พรอ้มดว้ยอำหำร
ซีฟู้ดหลำกหลำยชนิดไม่ว่ำจะเป็นเน้ือปลำ, หอยเชลล,์ ปลำหมึก, กุง้และหอยแมลงภู่
นิวซีแลนด ์พรอ้มดว้ยผักเพื่อสุขภำพ ขนมหวำน และเครื่องดื่ม เพ่ิมควำมพิเศษยิ่งข้ึน
กบัไอศกรีม Haagen-Dazs, Movenpick และบุฟเฟ่ตเ์บียรท์ี่ใหท้่ำนรบัประทำนอย่ำงเต็ม
อ่ิม 

ที่พกั CAESAR PARK HOTEL BANQIAO  หรือเทียบเท่ำ 



วนัอำทิตยท์ี่    เมษำยน       ( )  

ไทเป – วดัซิงเทียนกง – หมู่บำ้นโบรำณหลินอนัไท่ – มิตสุย เอำ้ทเ์ล็ต – สนำมบินเถำ
หยวน – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันน ำท่ำนสู่ วดัซิงเทียนกง จุดเด่นคือเป็นวดัเพียงแห่งเดียวในไทเปท่ีไม่มีกำร
เผำกระดำษ ไมมี่กระถำงธูป ไมมี่ตูบ้ริจำคและกิจกรรมทุกอยำ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทอง เพรำะ
ตอ้งกำรเน้นใหเ้กิดกำรท ำสมำธิ สวดมนตม์ำกท่ีสุด เป็นหน่ึงในวดัท่ีมีชำวไทเปเดินทำงมำ
นมัสกำรขอพรเร่ืองหน้ำท่ีกำรงำน โดยเฉพำะกำรท ำธุรกิจ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
หมู่บำ้นโบรำณหลินอันไท่ น ำท่ำนต่ืนตำกับบำ้นโบรำณท่ีมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ  ปี ของ
พ่อคำ้ตระกูลหลิน ภำยในบำ้นไดร้บักำรออกแบบและจดัวำงตำมหลกัฮวงจุย้ เช่น สระน ้ำรูป
พระจนัทรค์ร่ึงเส้ียวอยูห่นำ้บำ้น  

กลำงวนั ขอน ำท่ำนรับประทำนอำหำร ณ  ภัตตำคำร  DIAN SHUI LOU 

บริกำรท่ำนดว้ยเมนู “เส่ียวหลงเปำ” 

น ำท่ำนเพลิดเพลินกับกำรชอ้ปป้ิงท่ี มิตสุย เอำ้ทเ์ล็ต สัญชำติญ่ีปุ่น ท่ีรวบรวม
รำ้นคำ้รำ้นอำหำรกว่ำ200 แบรนด์ชั้นน ำ  อิสระใหท่้ำนไดเ้ลือกชมซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศัย 
เม่ือไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเถำหยวน  

20.05 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทยแอรเ์วย ์
เที่ยวบิน TG 635 

22.50 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำม
ประทบัใจ  

**************************************** 

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
เน่ืองจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคัญ 
เมนูอำหำร และภตัตำคำร อำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำเดินทำง 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ  
  

 

   

 

 

 

 

    หมำยเหต ุ:  -    ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ กำรเปล่ียนแปลงค่ำบริกำร หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 

- อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำว ส ำหรบัจ  ำนวนผูเ้ดินทำง (ผูใ้หญ่)  ท่ำนข้ึนไป 

- อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัผูเ้ดินทำง(ผูใ้หญ)่ 10-  ท่ำน ทำงบริษทั ฯ ขอปรบัอตัรำค่ำบริกำรเพ่ิมข้ึนท่ำนละ  
,  บำท  

    
 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ,900.- ,900.- ,400.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   ,900.- ,900.- ,400.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) ,900.- ,900.- ,400.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) ,900.- ,900.- ,400.- 

พกัเดีย่ว  เพิม่ท่านละ   , .- , .- , .- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  , .- 12, .- , .- 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=268&PeriodID=423


 

เงือ่นไขการช าระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่านละ , . - บาท  
                                       ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 
             ช่ือบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท  (เอ็กเชน ทาวเวอร)์ เลขที ่ - - -  บญัชีกระแสรายวนั 

 หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์เลขที ่ - - -  บญัชีกระแสรายวนั“ 
การจ่ายส่วนทีเ่หลือ  กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  วัน 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

    

 

 

 

 

 

 

 

- โปรแกรมนี้ สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรช้ันทศันำจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) ภำษีสนำมบิน+ภำษีน ำ้มันทุกแห่ง 
2. ค่ำที่พัก  คืน ห้องละ -  ทำ่น   

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่   

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)     

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม)   

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม)   

พกัเดีย่ว  ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   100 100 

มีตัว๋แลว้  ไดร้บัคะแนน   1  1  



3. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ  
4. ค่ำใช้จ่ำยหัวหน้ำทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น ผู้ช ำนำญเส้นทำง 
5. ประกนัอุบัติเหตุวงเงินทำ่นละ 1, ,  บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
6. ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่  
7. สมัภำระน ำ้หนักไม่เกนิทำ่นละ  กก. 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง  
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย % และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%   

3. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก  

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่นไม่รักษำเวลำ 
พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภัยของทำ่นผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมิใช่กำรทอ่งเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั)โดยบริษัทฯ 

ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับทำ่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ  ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย(กรุณำแจ้งให้บริษัทฯทรำบก่อนจองทวัร์  

เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงทำ่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสิทธปิระโยชน์ของทำ่นที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำทำ่นต่อไป 

ที่แจ้งช่ือรอไว้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงทำ่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน  
และยินดีจะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกทำ่นต้องกำร 

9. ในกรณีที่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ  

   หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  วัน  ขอหักร้อยละ  ของอตัรำค่ำบริกำร 



   หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   7 วัน  ขอหักร้อยละ  ของอัตรำค่ำบริกำร 
10. ในกรณีที่ทำ่นขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำร 

ย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทำ่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ทำ่นถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของทำ่นผู้เดินทำง เช่น 

เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ  หรือ 

กำรยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส ำหรับทำ่นผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย  
กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์น้ันๆ หำกทำ่นผู้เดินทำงซ้ือตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำร 
ยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทำ่นก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกทำ่นเหน็ว่ำรำยกำรทอ่งเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำม 

ควำมประสงค์ของทำ่น ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรทอ่งเที่ยวใด ๆ  ทำ่นมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้ 

เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หำกทำ่นยืนยันจะออกเดินทำงบริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ 
เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสัย อำท ิกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ,ปัญหำจรำจร 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีเพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ทอ่งเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ทอ่งเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ทำ่นตำมที่ 
ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ทำ่นสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดิน 

ทำงท ำให้ทำ่นไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ทอ่งเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ทำ่น 

16. บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสียหำยอย่ำงใดๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สินของทำ่น อนัเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำก 

ตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 
17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง  ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยทำ่นสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวใน 

ขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ  
จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ทำ่นและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ทำ่นผู้เดินทำงที่เช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ  
และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทำ่นได้เดินทำงไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


