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ทัวรไตหวนัวันหยุด ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 

 
 

 
SPECIAL… HIGHLIGHT   
 ลองเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติกดั่งสวิตเซอรแลนดแหงไตหวันท่ีทะเลสาบสุริยันจันทรา 

 ตามหาเศียรราชินีท่ีอุทยานแหงชาติเยหลิ่ว ท่ีเต็มไปดวยหินรูปทรงแปลกตาใหคนหามากมาย 

 หมูบานโบราณจ่ิวเฟน สนุกกับเมืองเกาแกเล่ืองชื่อของไตหวัน 

 ตึกไทเป 101 ท่ีสูงที่สุดในโลกเมื่อป 2004 พรอมกับลิฟทท่ีเร็วสุดๆ ท่ีความเร็ว 1,010 เมตร/นาที (ไมรวมคา

ขึ้นตึกไทเป 101) 

 “วัดจงไถฉานซื่อ” ไดรับการขานนามวาเปนศาสนสถานท่ีย่ิงใหญเปนอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน 

 ชอปปงสุดมัน 2 ตลาดสุดฮิต ฟงเจี่ยไนทมารเก็ตและซีเหมินติง 

 เดินทางโดยสายการบิน ไทเกอรแอร TIGER AIRLINES (IT) 

 

กําหนดการเดินทาง ราคาทานละ พักเดี่ยว 

วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561 14,900 4,500 
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วันแรก (1)  กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน                                                                (-/-/-)    

17.00 น.  คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ผูโดยสารขาออก ประตูท่ี 5 สายการบินไทเกอรแอร เจาหนาท่ีคอยใหการ

ตอนรับและอํานวยความสะดวกทุกทาน 

19.20 น.  ออกเดินทางสู เมืองเถาหยวน โดยสายการบิน TIGER AIRLINES เท่ียวบินท่ี IT 506 

00.10+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติไตหวันเถาหยวน เปนสนามบินหลักท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของเกาะไตหวัน 

(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว...นําทานเขาสูท่ีพัก 

  นําทานเขาสูท่ีพัก  พักท่ี KING'S PARADISE HOTEL หรือระดับเทียบเทา () 

 

วันท่ีสอง (2)  วัดจงไถฉานซ่ือ - แวะชิมชา - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอูตลาด

กลางคืนฟงเจี่ย                                                                                              (B/L/-)    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู จังหวัดหนานโถว จากนั้นนําทานเขาสู วัดจงไถฉานซ่ือ วัดนี้ไดรับการกลาวขานวาเปนศาสน

สถานท่ียิ่งใหญเปนอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานท่ีธิเบต อีกท้ังยังเปนวัดท่ีมีการ

ออกแบบใหทันสมัยท่ีสุดในไตหวัน มีรูปทรงคลายคนกําลังนั่งสมาธิ (ฝกวิปสสนากรรมฐาน) มีความสูง 150 

เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เปนวิศวกรคนเดียวกับผูท่ีออกแบบตึกไทเป 101 โดยใชหินแกรนิตมาเปน

โครงสรางท่ีแข็งแกรง เริ่มกอสรางในป ค.ศ.1990 และเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 2001 จากแรงศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชนและเหลาบรรดาลูกศิษยทานพระอาจารยเหวย

เจวี๋ยนับแสนๆ คน จากนั้น นําทานแวะ ชิมชาอูหลง ท่ีรานใบชา 

ชาท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลาย

ไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจาก

ระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเปนของ

ฝากชนิดหนึ่ง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) เปนทะเลสาบน้ําจืดจากธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของ

เกาะไตหวัน ตั้งอยูในภูเขาของมณฑลหนานโถว พ้ืนท่ีตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงดานความสวยงามจนไดรับ

การขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือพ้ืนน้ําสีฟาอมเขียวสองประกายพรอมฉากหลัง

เปนภูเขาสูงใหญอุดมไปดวยพ้ืนท่ีปาเขียวชอุมอันอุดมสมบูรณและภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังป ลักษณะ

ภูมิประเทศท่ีโดดเดนทําใหตัวทะเลสาบหากมองจากทางทิศเหนือ

จะมีรูปเหมือนพระอาทิตย แตหากเม่ือมองจากมุมดานทิศใตก็จะ

เห็นเกาะนั้นมีรูปรางเหมือนพระจันทรเสี้ยว เปนท่ีมาของนามอัน

ไพเราะวาสุริยัน-จันทราจากนั้นนําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง 

นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ท่ีอัญเชิญมาจากชมพูทวีป 
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 ตอไปนําทานเดินทางสู วัดเหวินอู สรางในป ค.ศ.1938 ตั้งอยูทางดาน

เหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ใหทานไดสักการะทานขงจื๊อ (เทพ

เจาแหงปญญา) และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซ่ือสัตย) หนาวัดมี

สิงโตคูคาบลูกแกว มูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน ตั้งโดดเดนเปน

สงาอยู จากนั้นนําทานสู ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย เปนตลาดกลางคืนท่ี

ใหญท่ีสุดของประเทศไตหวัน อยูท่ีเมืองไทชุง มีความนาสนใจอยูท่ีความเปนทองถ่ิน และของกินตางๆ ท้ัง

อาหารทองถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทําใหดึงดูดท้ังนักทองเท่ียวและคนทองถ่ินไดมากมาย 

ดวยความท่ีฟงเจี่ยไนทมารเก็ตตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยฟงเจี่ย จึงมีสินคาเก่ียวกับแฟชั่นและวัยรุน นักเรียน 

นักศึกษาขายในราคาไมแพงมากดวย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย 

 นําทานเขาสูท่ีพัก  พักท่ี FULL SPRING HOTEL หรือระดับเทียบเทา (+) 

 

วันท่ีสาม (3)  รานขนมเคกสับปะรด - อนุสรณสถานหอรําลึกเจียงไคเช็ค - สินคาพ้ืนเมืองและศูนยเครื่องประดับ                                                

ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89) - รานปลอดภาษีดิวตี้ฟรี  - ซีเหมินติง              (B/L/-)    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชิมขนมข้ึนชื่อท่ีสุดของไตหวันท่ี รานขนมเคกสับปะรด ซ่ึงทําจากแปงเคกโดยท่ีภายในสอดไสสับปะรด

กวน ท่ีมีเนื้อละเอียดนุมนวล มีรสชาติท่ีอรอยมาก และมีแพ็คเกจท่ีออกแบบมาอยางสวยงามเหมาะท่ีจะเปน

ของฝากอยางดี นําทานเขาชม อนุสรณสถาน หอรําลึกเจียงไคเช็ค 

สัญลักษณแหงไตหวัน ถูกสรางข้ึนดวยหินออนสีขาว สวนบนของ

อาคารประดับไปดวยกระเบื้องกระจกสีน้ําเงินเขม กอสรางข้ึนเพ่ือ

รําลึกถึงอดีตทานประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 

3 ป บนเนื้อท่ีกวา 250,000 ตร.ม. ใหทานไดชมชีวประวัติของทาน

เจียงไคเช็ค และรูปภาพประวัติศาสตรในยุคกอตั้งไตหวันท่ีหาดูไดยาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเขาสูราน สินคาพ้ืนเมืองและศูนยเครื่องประดับ เลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก สินคาเกษตรพ้ืนบานจาก 

 ทุกภูมิภาคิ ของไตหวัน กวา 20,000 ชนิด อาทิเชน ศูนยประการังไตหวันเกรดพรีเม่ียม อัญมณี หยิกหินตา

แมว หินเปยโถว น้ําหอม แผนมารคหนา ผลิตภัณฑบํารุงผิว สรอยคอเวชสําอางค สินคาแบรนเนม น้ําหอม 

เครื่องสําอางค ราคาถูก เสื้อผา แวนตา เปนใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึก

ไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวชั้น 89) เปนตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตหวัน และเคยเปนตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกเม่ือป 

2004-2010 มีความสูงมากถึง 508 เมตร รวมท้ังหมด 101 ชั้นตาม

ชื่อ และชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ท่ีชั้น 1-5 จะเปนสวนของหางสรรพสินคา

ท่ีขายของแบรนดเนม รานคารานอาหารตางๆ โดยท่ีชั้น 5 จะมี

เคานเตอรขายตั๋วสําหรับข้ึนลิฟทไปยังจุดชมวิวท่ีชั้น 89 ท่ีเรียกวา 

Taipei 101 Observatory ซ่ึงเปนลิฟทท่ีไดรับการลงเปนสถิติวาเร็ว

ท่ีสุดในโลกโดย กินเนสสเวิลดเรคคอรด ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรตอ
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นาที โดยภายในลิฟทจะมีหนาจอท่ีเพดานลิฟททําเหมือนวาเรากําลังพุงออกไปในอวกาศใหชมระหวางอยูใน

ลิฟทดวย ใชเวลาไมถึง 1 นาทีก็ข้ึนมาถึงชั้น 89 ซ่ึงเปนชั้นชมวิวกวางๆอยูในอาคาร จากนี้จะมีบันไดใหเดินข้ึน

ไปท่ีลานชมวิวกลางแจงท่ีชั้น 91 ไดดวย และสามารถเดินลงท่ีชั้น 88 เพ่ือไปดูลูกตุมยักษ Wind Damper ท่ี

ชวยเรื่องการทรงตัวของตึกเม่ือรับมือกับแผนดินไหวและลมพายุ  นําทานอิสระชอปปง ณ รานปลอดภาษีดิวตี้

ฟร ีใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมายในราคาปลอดภาษี อาทิเชน GUCCI, 

FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอ่ืนๆ อีกมากมาย  จากนั้นนําทานสู ยานซีเหมินติง เปนยานช

อปปงของวัยรุนท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของ  ไตหวัน มีฉายาวา ฮาราจูกุแหงไทเป ซ่ึงเปนแหลงชอปปงของวัยรุน

ชื่อดังอยูท่ีมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุน เปนแหลงกําเนิดของแฟชั่นของหนุมสาวชาวไตหวัน เริ่มข้ึนในยุคท่ี

ไตหวันอยูภายใตอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุน ชวงป ค.ศ. 1922 

มีการสรางหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร รานคาราโอเกะ จน

ปจจุบันท่ีมีรานคา รานอาหาร รานคาเฟ รานขนมตางๆ มาเปดกัน

มากมาย มีสินคาหลากหลายแบบ หลากหลายประเภท โดยเฉพาะ

แฟชั่นจากญี่ปุน มีตรอก ซอกซอยเยอะแยะใหเดินเลนไปไดเรื่อยๆ 

เพลินๆ 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง 

 นําทานเขาสูท่ีพัก  พักท่ี SLV HOTEL หรือระดับเทียบเทา (+) 

 

วันท่ีส่ี (4)  อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟน - สนามบินเถาหยวน                                         (B/L/-)    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู อุทยานเยหลิว ตั้งอยูทางตอนเหนือสุด

ของเมืองนิวไทเป ดวยความโดดเดนทางธรณีวิทยากับหิน

รูปรางแปลกตา ซ่ึงภูมิทัศนหินของเยหลิวถือเปนหนึ่งในสิ่ง

มหัศจรรยท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในโลกอีกแหงหนึ่งเลยก็วาได 

พ้ืนท่ีของอุทยานเยหลิวมีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลานป เปนแนว

หินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา 

Datun และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลทําใหเกิดการผุกรอนเปลี่ยนแปลงเปนรูปรางในลักษณะแปลกตาแตกตาง

กันออกไป นับเปนภูมิทัศนทางธรณีวิทยาท่ีหาไดยากและสวยงามเปนอยางยิ่ง และจากความแปลกตานี้เองท่ี

ทําใหอุทยานเยหลิวกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจบวกกับความชางจินตนาการท่ีมีการเปรียบเทียบ

ลักษณะของหินแตละชิ้นกับรูปทรงตางๆ ของผูคน อาทิ หินรองเทานางฟา, หินทะเลเทียน, หินชาง, หิน

ไอศกรีม, หินเศียรเจาหญิงและอ่ืนๆ อีกมากมาย และท่ีเปนไฮไลทและมีนักทองเท่ียวเขาคิวรอถายรูปดวยมาก

ท่ีสุดคือ หินเศียรราชินิ ซ่ึงรอใหคุณไปพิสูจนดวยตาตัวเอง จากนั้นนําทานสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน เปนถนน

ทองเท่ียวหลักอยูท่ียานเมืองเกา โดยสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคาทองถ่ินในบรรยากาศบานเรือนและ

อาคารเกาๆ เชน โรงน้ําชา รานขายของท่ีระลึก รานขายขนมและอาหารตางๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมือง

จิ่วเฟน เชน บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูท่ี
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ดานบนถนนท่ีเปนทางลาดชันและข้ันบันไดดวย ซ่ึงในโซนนี้

เองท่ีจะเห็นโรงน้ําชาท่ีเปนอาคารไมตั้งเรียงรายลดหลั่นกัน

ไปเหมือนกับในรูปภาพท่ีสวยงามจนเปนแรงบันดาลใจใหกับ

ภาพยนตร Animation เรื่องดังจากคาย Studio Ghibli 

เรื่อง Spirited Away และท่ีนี่เคยเปนฉากในการถายทํา

ภาพยนตร “เปยฉิงเฉิงชื่อ”และ“อูเหยียน เตอะซันชิว”มี

ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

15.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เท่ียวบินท่ี IT 505 

18.20 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

ขอควรระวัง !! ทานใดท่ีตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน/รถทัวร/รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง 

 

 

 
 

 อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเสนทางและสายการบินตามท่ีระบุไว  

2. ภาษีสนามบินทุกแหงตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม) 

3. คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (หองละ 2 ทาน หรือ 3 ทานกรณีท่ีมาไมครบคู) 

4. คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 

5. คาอาหารและเครื่องดื่มตามท่ีระบุในรายการ 

6. คารถรับสงและนําเท่ียวสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

7. น้ําหนักกระเปาสัมภาระของสายการบิน ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  

8. หัวหนาทัวรจากประเทศไทย และมัคคุเทศกทองถ่ินคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง (วงเงินคารักษาพยาบาลทานละไมเกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินทาน

ละไมเกิน 1,000,000 บาท) ท้ังนี้ยอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต  

 ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 



GTW60036                                                                                                                                                          

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. น้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด (ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม)                                                      

2. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาของคนตางดาว และวีซาของคนตางชาติ 

3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด ฯลฯ 

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)  และคาภาษีบริการหัก ณ ท่ีจาย 3% 

5. คาทิปไกดทองถ่ิน, คนขับรถ 800 ดอลลารไตหวันตลอดทริป 

6. คาทิปหัวหนาทัวรจากประเทศไทย แลวแตความพึงพอใจ 

 

การชําระเงิน 

 บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวร ทานละ 10,000 บาท พรอมสงแฟกซใบโอนเงิน และหนาพาสปอรตของผูเดินทางมาท่ี

เบอรแฟกซ 02-245-1416 สงถึงพนักงานท่ีทานติดตอพรอมระบุรายการและวันท่ีเดินทางใหชัดเจน เปนการยืนยันการจอง

จึงจะถือวาไดทําการสํารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ 

 สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทาง 14 วันทําการ หรือกอนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 

 

สามารถชําระเงิน โดย โอนเงินผานบัญชีธนาคารไดท่ี 
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การยกเลิก  

(ยกเวนกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนตามจริงไมสามารถคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนได) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการข้ึนไป  เก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการข้ึนไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันทําการ   เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 ยกเวน !!! กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ 

เง่ือนไขการใหบริการ    

เมื่อทานตกลงชําระเงิน ไมวาท้ังหมด หรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ เรียบรอยแลว  

 หากไมสามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดของทาง

สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใด ๆ ท้ังสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได โดยมิตองแจงลวงหนา  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดรับการสํารองท่ีนั่งบนเครื่องและ

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย อยางไรก็ตาม ราคาดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 

 ถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัด โดยยึดถือสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี, คาโรงแรม, คาบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ํามันของสาย

การบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 อัตราคาบริการนี้เปนราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณดังกลาว  และขอสงวนสิทธิในการเก็บคาภาษีสนามบินทุกแหง, ภาษีตั๋วทุกชนิดเพ่ิม ในกรณี

ท่ีทางสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง ถากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

เงินท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทานตามเง่ือนไขการยกเลิกขางตน  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ

จลาจล, หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก

ไทยและตางประเทศ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง

แลว / ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ ตัวนักทองเท่ียวเอง  

 

หมายเหตุ : ราคาทัวรนี้ ไมมีราคาเด็ก / ไมแจกกระเปา ซ่ึงราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกท่ีมี

การปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษี

น้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลง

ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี

และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว) 


