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โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
วันแรก สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ ดยสาร ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินTHAI LION AIR (SL)
โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ าํ นวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซําจัง๋
– วัดเหวินหวู่ - ไถจง (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
03.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)เทีย่ วบินทีS่ L 398(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
08.00น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้ งถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่ โมง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ด้วย SET BAKERY & MILK TEA
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบูบปุ เฟ่ ต์
จากนั้น นําท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนั จันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งนํา้ จืดใหญ่ท่สี ุดบนเกาะ
ไต้หวัน ทีม่ าของชื่อทะเลสาบสุริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคลา้ ยพระอาทิตย์ และ ทิศ
ตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคลา้ ยพระจันทร์ ทะเลสาบสุริย นั จันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บนํา้ ทําใหม้ ี
ขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับนํา้ ทะเล 750 เมตร ลอ้ มรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอด
ทัง้ ปี และนํา้ ในทะเลสาบมีสีเขีย วมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รบั การดู แลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่ าง
เคร่งครัด

จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

นําท่านสักการะอัฐิของพระถัง ซําจัง๋ ณ วัดพระถัง ซําจังหรื
๋ อ วัดเสวียนกวง ตัง้ อยู่ บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริย นั
จันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถงั ทีเ่ ดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐขิ องท่านทางการ
ประเทศญี่ป่ นุ เป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบใหก้ บั ประเทศไต้หวัน ปัจจุบนั อัฐขิ องท่านได้เก็บรักษาไว้ทีน่ ่ี
นําท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็ นวัดใหม่ท่ที างการญี่ป่ ุนสร้างขึ้นหลังจากทํา
การสร้างเขือ่ นทําใหว้ ดั เก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขือ่ น การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล ้ายกับพระราชวังกูก้ ง ของ
ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพ
กวนอู ณ วัด เหวินหวู่น้ ี ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่ เป็ นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
นําท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นําท่านเดินช็อปปิ้ งไถจงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จาํ หน่ าย
อาหารต่างๆ ทัง้ มื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มกุ มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
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คํา่
ที่พกั
วันที่สาม
เช้า
จากนั้น

จากนัน้
จากนั้น

อิสระอาหารคํา่ ณ ไถจงไนท์มาเก็ต
KING OF BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองไถจง)
ไถจง –ร้านใบชา– ไทเป อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด
- ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ซือหลินไนท์มาเก็ท(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านชิมชาอูห่ ลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ ให ้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธแี ละได้รับประโยชน์จากการ
ดืม่ ชา ทัง้ ชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ข้ นึ ชื่อของไต้หวันไปเป็ นของฝากและ
ดืม่ ทานเอง
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
นําท่านชมอนุ สรณ์สถาน เจียงไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ สรณ์รําลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาํ คัญ รถ และ จําลองห ้องทํางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายใน
ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครัง้ เสด็จเยือน
ประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่ าง ณ อนุ สรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การ
เปลีย่ นเวรยามของทหารรักษาการรูปปัน้ สําริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลีย่ นเวรทุกๆชัว่ โมง

จากนั้น

นําท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)ตึกระฟ้ าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี
พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าํ การออกแบบพลังงานและสิ่งแวดลอ้ ม” ตึก ไทเป 101
มีจาํ นวนชัน้ ทัง้ หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ ใต้ดนิ อีก 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็ น หา้ งสรรพสินค้า และร้านอาหารชัน้ นําเช่ น
DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมี
ลิฟต์ทเ่ี ร็วทีส่ ุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ทีค่ วามเร็ว 1,010 เมตรต่อ
นาที ใช้ข้นึ จากชัน้ 5 ไปยัง ชัน้ 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพือ่ ไปชมวิว ณ ชัน้ 89

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เสีย่ วหลงเปา รสเลิศ
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จากนัน้

จากนัน้

จากนั้น

คํา่
ที่พกั
วันที่ส่ี
เช้า
จากนั้น

เที่ยง
จากนัน้

นําท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็ นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน
และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิ ค้าแนะนําได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้ กาลัด
หมูแผ่น ขา้ วตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ
นําท่านแวะชมของทีร่ ะลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซึ่งทําเป็ นเครื่องประดับทัง้ สร้อยคอและสร้อยขอ้ มือ
ซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลใน
ระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่ วย
ใหส้ นั้ ลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณี ลาํ้ ค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน
ทัง้ จี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทัง้ ยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่งเป็ นของประดับบา้ นชาวไต้หวันซึ่งเป็ นสิ่งแสดงถึงบารมีใน
การปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นําท่านสู่ ย่านถนนคนเดินใหญ่ทส่ี ุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต ตลาด
นัดกลางคืนขนาดใหญ่เป็ นที่นิยมในหมู่หนุ่ มสาวชาวไต้หวันทีจ่ ะออกมา
เลือกซื้อของกิน ไม่ว่าจะเป็ นอาหารทานเล่น และอาหารคํา่ ไม่ว่าจะเป็ น
อาหารเสียบไม้ปิ้ งย่าง ทัง้ เนื้อหมู ไก่ ปลาหมึก เห็ด และผัก หรือจะชอบ
ทานเต้าหู ้เหม็นทอดทีไ่ ม่เหม็นเหมือนชื่อแถมมีรสชาตที่อร่ อยถูกปาก ไก่
ทอดเจ้าดังHOT-STAR เกาลัดคัว่ นํา้ เต้าหูจ้ ากถัว่ นานาชนิดเครื่องดื่ม
เพือ่ สุขภาพยอดฮิตของชาวไต้หวัน ปลาท่องโก๋ทอดกรอบตัวใหญ่ๆ นํา้ แข็งไสหน้าต่างๆ และผลไม้สดทีร่ สชาติแปลก
และขนาดใหญ่ผดิ หูผดิ ตาจากบา้ นเรา พลาดไม่ได้กับแตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบเหมือนเมล่อนเสียมากกว่า
อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ซือหลินไนท์มาเก็ต
HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ไทเป –อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ น –ช็อปปิ้ งซีเหมินติง– แช่น้ําแร่ (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทาง
ธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้น
จากการเคลือ่ นทีข่ องแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่ าง
ต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของนํา้ ทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี
หิน รู ป เศีย รพระราชิ นีอ ลิธ ซาเบธหิน รู ป เจ้า หญิง หิน รู ป มังกร และ
ฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกนํา้ ทะเลสีครามสวยงามแปลกตา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู อาหารทะเลซีฟดสไตล์
ู๊
จนี
นําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น Jiufen Old Street หมู่บา้ น
โบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็ นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อ
กาลเวลาผ่ า นไปเหลือ เพีย งบ า้ นเรื อ นแบบเก่ า เป็ น สิ่ง ดึง ดู ด ใจให ้
นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทัง้ ร้านนํา้ ชา ร้านขายขนม และ
ของทีร่ ะลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบา้ นโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆ
และตรอกซอยเล็กๆทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเทีย่ วจํานวนมาก
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คํา่

นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย) หรือที่คน
ไทยรู จ้ กั กันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็ นย่านช็อปปิ้ งของวัยรุ่น
และวัยทํางานของไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวด้วย
เช่ นกัน ในย่ านนี้เป็ นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็ นสีต่างๆ เช่ น แดง
เขียว นํา้ เงิน โดยสังเกตจากเสาข ้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสี
ไว้อ ย่ า งเป็ น ระเบีย บ ร้านค้าแนะนํา สําหรับ นัก ท่ องเที่ย วชาวไทย ซึ่งราคาถู ก กว่ า ไทยประมาณ 30 % ได้แ ก่
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

ที่พกั

EASTERN HOTEL & RESORT YANGMEI หรือเทียบเท่า ระดับ 3+ ดาว
ให้ท่านพักผ่อนและแช่น้ําแร่ภายในห้องพัก และ แช่น้ําแร่ในบ่อรวมภายในโรงแรม การแช่น้ําแร่ จะทําให้ท่านได้
ผ่อนคลายและช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดทํางานได้ดีข้ นึ

วันที่หา้
06.00 น.
07.00 น.
10.55 น.
14.20 น.

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ(เช้า/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เทีย่ วบินทีS่ L 399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
************ ¢Íº¤Ø³·Ø¡·‹Ò¹·Õãè ªŒºÃÔ¡ÒÃ ************

*** ËÁÒÂàËµØ

ÃÙ»ÀÒ¾»ÃÐ¡ÍºÊ¶Ò¹·Õ·è Í‹ §à·ÕÂè Ç¹Õé ãªŒà¾×Íè ¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñ¹é ***

    «×Íè ÊÑµÂ ¨ÃÔ§ã¨ Ë‹Ç§ãÂ à¹Œ¹ºÃÔ¡ÒÃ ¤×Í§Ò¹¢Í§àÃÒ    
( *** ¡ÃØ»ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ä´Œµ§Ñé áµ‹ 15 ·‹Ò¹¢Ö¹é ä» *** )
¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§!!! ·‹Ò¹ã´·Õµè ÍŒ §ÍÍ¡µÑÇë ÀÒÂã¹»ÃÐà·È (à¤Ã×Íè §ºÔ¹, Ã¶·ÑÇÃ, Ã¶ä¿)
¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁ·Õàè ¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ¡è Í‹ ¹·Ø¡¤ÃÑ§é
**¡‹Í¹·íÒ¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ·¡Ø ¤ÃÑ§é ¡ÃØ³ÒÍ‹Ò¹â»Ãá¡ÃÁÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´·Ø¡Ë¹ŒÒ áÅÐ·Ø¡ºÃÃ·Ñ´ à¹×Íè §¨Ò¡·Ò§ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨ÐÍÔ§
µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§â»Ãá¡ÃÁ·Õ¢è ÒÂà»š¹ËÅÑ¡**
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äµŒËÇÑ¹ Å‹Í§·ÐàÅÊÒºÊØÃÂÔ ¹Ñ ¨Ñ¹·ÃÒ 5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹
(ÃÒ¤Òà©¾ÒÐ¤¹ä·Âà·‹Ò¹Ñ¹é )

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยนั จันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
2 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61

6 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
18 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
6 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61

25+1

15,900

15,500

14,900

6,500

25+1

15,900

15,500

14,900

6,500

25+1

20,900

20,500

19,900

6,500

25+1

18,900

18,500

17,900

6,500

25+1

16,900

16,500

15,900

6,500

25+1

16,900

16,500

15,900

6,500

25+1

18,900

18,500

17,900

6,500

25+1

15,900

15,500

14,900

6,500

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ ไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ได้ โดยทางสายการบินจะ
เป็ นผูก้ าํ หนด
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน(ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่าน
สามารถชําระค่าบริการเพิม่ เติมได้โดยทําการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30กก./ท่าน และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รบั การยกเว้นการทําวีซ่าเข้าประเทศ
ไต้หวัน)
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงเพิ
ั ่ ม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ ให้ออกและเข้าเมื องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมื องไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของ
ประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
**ขณะนี้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยได้รบั การยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ
ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑูตกิ ําหนด (ไม่รวมค่าบริการ)
**

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงินคะ

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.
กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน)
2.
กรณี ยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 80%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก
กรณี
4.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.
คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 20 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
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¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ
¡ÃØ³Ò¨Í§¡‹Í¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ¾ÃŒÍÁªíÒÃÐ¤‹ÒÁÑ´¨íÒ·‹Ò¹ÅÐ 10,000.- ºÒ·
Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×ÍªíÒÃÐ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 15 ÇÑ¹
- ªíÒÃÐâ´Âà§Ô¹Ê´
- ªíÒÃÐ´ŒÇÂàªç¤ ËÃ×Íá¤ªàªÕÂÃàªç¤ ÊÑè§¨‹ÒÂã¹¹ÒÁºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
- ªíÒÃÐ´ŒÇÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¼‹Ò¹ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ (¡ÃØ³Òá¿¡«ãº¹íÒ½Ò¡ÁÒÂÑ§àºÍÃ 02-231-3399)
ª×èÍºÑÞªÕ ºÃÔÉ·Ñ àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ ÍÔ¹àµ ÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï
ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ àÅ¢·Õè 860-0-241510 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ àÅ¢·Õè 968-0-091880 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡« àÅ¢·Õè 020-3-839278 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢ÒÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ àÅ¢·Õè 234-2-012317 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¡Ã³ÕªÒí ÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÁÕ¤Ò‹ ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ´ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õ·è Òí ¡ÒÃÃÙ´
·Ò§ºÃÔÉ·Ñ àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ Ï äÁ‹Á¹Õ âÂºÒÂãËŒ·Ò‹ ¹ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
·Ñ§é ¹Õàé ¾×Íè ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ
ËÁÒÂàËµØ
·‹Ò¹·Õµè ÍŒ §¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµºÔ ¤Ø ¤Å ¡ÃØ³Òá¨Œ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§
ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§

-

-

-

-

รายละเอียดเพิม่ เติม
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
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- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
ËÁÒÂàËµØ
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เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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