BHT9190343 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทจง บินคุม้ เทียวคุม้ ราคาคุม้ ! วัน " คืน

กรุ งเทพ • สุ วรรณภูมิ • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ ง •มิฮายาร่ าไอศกรีม • ไถจงไนท์ มาเก็ต (-/กลางวัน/เย็นอิสระ)
พร้ อมกันที- สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคาร / ขาออก ชั2น 3 ประตู 5 เคาท์ เตอร์ Q สายการบินเวียดเจ๊ ทแอร์ เวย์
VIETJET AIRWAY โดยมีเจ้ าหน้ าทีอ
- าํ นวยความสะดวกแก่ ทุกท่ าน
*;.**น.
ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง ประเทศไต้ หวัน โดยเทีย- วบิน VZ560
หมายเหตุ
เนื-องจากตั=วเครื- องบินของคณะเป็ นตั=วกรุ๊ประบบ Random ไม่ สามารถล็อกทีน- ั-งได้ ทีน- ั-งอาจจะไม่ ได้ นั-งติดกัน
วันแรก
*+.** น.

และไม่ สามารถเลือกช่ วงทีน- ั-งบนเครื- องบินได้ ในคณะ ซึ-งเป็ นไปตามเงื-อนไขสายการบิน
/A.BC น.

เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถินเร็ วกว่าประเทศไทย & ชัวโมง)

เทีย- ง
เดินทางสู่

บริการอาหารเทีย- ง อิม- อร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื- องดื-มขึน2 ชื- อของไต้ หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนทีลี0ภยั มาอยู่กนั ทีไต้หวัน ซึ ง
สร้างขึ0นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวไป
ั แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและกําแพงใน
หมู่บา้ นจนเป็ นทีสนใจของบุคคลทัวไปทําให้มีชือเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเทียวชือดังของเมืองไทจงไปใน
ทีสุ ด

เดินทางสู่ ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่ า)

★★พิเศษให้ ท่านได้ ชิมไอศกรี มท่ านละ 1 SCOOP★★สุ ดยอดร้ านของหวานเมื องไทจง ที มี ดีท0 งั ความสวย

และความอร่ อย เป็ นร้านไอติมและร้านอาหารชื อดังของเมืองไทจง เดิ มที ร้านนี0 เป็ นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้
ดัดแปลงเป็ นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงั คงกลินอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว
Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนีทําให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

จากนั2น

นําท่านเดินช้อปปิ0 งไถจงไนท์ มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่ วนใหญ่จาํ หน่ายอาหารต่างๆ ทั0งมื0อหลัก และ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ0 งย่าง ฯลฯ

คํา-

อิสระอาหารคํา- ณ ไถจงไนท์ มาเก็ต

ทีพ- กั

KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน ประเทศไต้ หวัน (เมืองไถจง)

วันทีส- อง

ล่ องเรื อสุ ริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิ มชาอู่หลง • ตึกไทเป /*/ • สร้ อยสุ ขภาพ • ตลาดปลา

ไทเป
เช้ า
จากนั2น

(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ- กั
นําท่าน ล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทราหรื อ SUN MOON LAKE แหล่งนํ0าจืดใหญ่ ทีสุ ดบน
เกาะไต้หวัน ทีมาของชือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์
และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิดจากการสร้างเขือนกักเก็บ
นํ0าทําให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสู งเหนื อระดับนํ0าทะเล HIJ เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสู ง จึงมีอากาศ
เย็นสบายตลอดทั0งปี และนํ0าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื องมาจากได้รับการดูแลเรื องความสะอาด
และมลพิศอย่างเคร่ งครัด

นําท่ าน

สั กการะอัฐิของพระถังซํ าจั=ง ณ วัดพระถังซํ าจั=ง
หรื อ วัดเสวียนกวง ตั0งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มทะเลสาบ
สุ ริย นั จัน ทรา ชื อของพระในสมัย ราชวงศ์ถ ังที
เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพู
ทวีปเดิ มอัฐิของท่านทางการประเทศญี ปุ่ นเป็ นผู ้
เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศ
ไต้หวัน ปั จจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ทีนี
นําท่ าน สั กการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัด เหวิน หวู่ ห รื อ วัด กวนอู วัด แห่ งนี0 เป็ นวัด ใหม่ ทีทางการญี ปุ่ นสร้ างขึ0 น
หลังจากทําการสร้างเขือนทําให้วดั เก่ า M วัด จมอยู่ไต้เขือน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับ
พระราชวังกูก้ ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื0 อสัตย์ และคุณธรรม
การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี2 ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ-งลมเพื-อเป็ นการสั กการะองค์ เทพ
เจ้ ากวนอู

เทีย- ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี

นําท่ านชิ มชาอู่หลง และ ชมการสาธิ ตการชงชาแบบ
ต่ า งๆ เพื อให้ ท่ า นได้ ช งชาอย่ า งถู ก วิ ธี แ ละได้ รั บ
ประโยชน์จากการดืมชา ทั0งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชา
จากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื0 อชาอู่หลงทีขึ0นชือของ
ไต้หวันไปเป็ นของฝากและดืมทานเอง
จากนั2น

เดินทางสู่ เมืองไทเปใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั-วโมง
นําท่านถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป /*/ (ไม่รวมค่าขึ0นตึก) ตึก
ระฟ้าสู งทีสุ ดในมหานครไทเป และเป็ นตึกทีสู งทีสุ ดในโลกในปี พ.ศ. M,IQH – พ.ศ. M,IIS ตึก ไทเป &J& ได้รับ
รางวัล “ผูน้ าํ การออกแบบพลังงานและสิ งแวดล้อม” ตึก ไทเป &J& มีจาํ นวนชั0นทั0งหมด &J& ชั0น และ ชั0นใต้ดิน
อี ก I ชั0น ชั0น &-I จะเป็ น ห้ างสรรพสิ น ค้า และร้ านอาหารชั0น นําเช่ น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA .
ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ

จากนั2น

นําท่านแวะชมของทีระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE) ซึ งทําเป็ นเครื องประดับทั0งสร้อยคอและสร้อย
ข้อมือซึ งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื0 น
ตัวหลังเจ็บป่ วยให้ส0 ันลงและภายในศูนย์แห่ งนี0 ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื องประดับจากปะการั งสี แดงอัญมณี ล0 าํ ค่าจาก
ใต้ทะเลของใต้หวัน ทั0งจี0ประดับ แหวน ต่างๆ ทั0งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวัน
ซึงเป็ นสิ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

จากนั0น

เดิ น ทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็ นแหล่ งรวมอาหารทะเลสดๆ ที ใหญ่ ที สุ ด ของไต้ห วัน
สถานทีแลนด์มาร์ กอีกหนึ งแห่ งของไต้หวัน เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการหลังจากการปรับปรุ งพื0นทีตลาดเดิมเมือปี
2012 ซู เปอร์ มาร์ เก็ตสไตล์ญีปุ่ นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่ งอาหารสดใหม่ท0 งั ของทะเล ทีจัดให้บริ การเป็ นโซน

ของแต่ละประเภทอาหารจํานวนมากมาย ทั0งนี0 คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลา
ปรุ งสุ กได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดทีจะทําให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ
ไปได้เลย

เย็น

อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป

ทีพ- กั

CENTURY HOTEL TAOYUAN หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน)

วันทีส- าม

ร้ านพายสั บปะรด • อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว- • ถนนโบราณจิ-วเฟิ- น • ศูนย์ เครื- องสํ าอาง • อนุสรณ์ สถานเจียงไค
เช็ค • ซีเหมินติง

เช้ า
จากนั2น

(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ- กั
นําท่านแวะชม ร้ านขนมพายสั บปะรด ร้านนี0 เป็ นร้านซึ งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเทียวแห่ งประเทศ
ไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษี สิน ค้าแนะนําได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมู แผ่น ข้าวตัง
สาหร่ าย ฯลฯ

จากนั2น

นําท่ านชม อุทยานแห่ งชาติ เย๋ หลิ-ว YEHLIU GEO PARK อุ ทยานทางธรณี ของประเทศไต้ห วัน ลัก ษณะเป็ น
แหลมยืนลงไปในทะเล เกิดขึ0นจากการเคลือนทีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิ นแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึ ง
เกิ ดจากการกัดเซาะของนํ0าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที หิ นรู ปเศียรพระราชิ นีอลิธซาเบธหิ นรู ปเจ้าหญิ ง
หิ นรู ปมังกร และฟอสซิ ลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิ ฟิคนํ0าทะเลสี ครามสวยงาม
แปลกตา

เทีย- ง
จากนั0น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์ จีน
นําท่านเดิ นทางสู่ ถนนโบราณจิ-วเฟิ- น Jiufen Old Street หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึ งในอดี ตเคยเป็ นแหล่ง
ขุดทองชื อดังของไต้หวัน เมือกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรื อนแบบเก่าเป็ นสิ งดึงดูดใจให้นักท่องเทียวมา
เยือน ชมร้านรวงต่างๆทั0งร้านนํ0าชา ร้านขายขนม และ ของทีระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึงประดับด้วย
โคมไฟสี ต่างๆและตรอกซอยเล็กๆทีเต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเทียวจํานวนมาก

จากนั2น

แวะซื0 อสิ น ค้าผลิ ตภัณ ฑ์เครื องสําอางต่ างๆที ศู น ย์ เครื- องสํ าอาง และ นําท่ านชมอนุ สรณ์ สถาน เจียงไคเช็ ค
(Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ สรณ์ รําลึ กถึงท่านอดี ตประธานาธิ บดี ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ

ของ

ใช้ สํ า คัญ รถ และ จํา ลองห้ อ งทํา งานของท่ า น เจี ย ง ไค เช็ ค ซึ งภายในยัง มี พ ระบรมฉายาลัก ษณ์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที n ของไทย ครั0งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมือวันที I
มิ ถุน ายน พ.ศ. M,IJo และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุ สรณ์ สถานแห่ งนี0 คื อ การชม การเปลี ยนเวรยามของทหาร
รักษาการรู ปปั0 นสําริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึงจะเปลียนเวรทุกๆชัวโมง

คํานําท่าน

อิสระอาหารมื2อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง
เดิ น ท างสู่ ซี เห มิ น ติ ง (อิ ส ระอาห ารคํ- า ตาม
อัธยาศั ย ) หรื อที คนไทยรู ้ จกั กัน ในนาม สยามส
แควร์ แห่ งไทเปเป็ นย่านช้อปปิ0 งของวัยรุ่ นและวัย
ทํา งานของไต้ห วัน ยัง เป็ นแหล่ ง ช็ อ ปปิ0 งของ
นักท่องเทียวด้วยเช่นกัน ในย่านนี0เป็ นถนนคนเดิน
โดยแบ่ งโซนเป็ นสี ต่างๆ เช่ น แดง เขี ย ว นํ0าเงิ น
โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสี ไว้อย่างเป็ นระเบียบร้านค้าแนะนําสําหรับนักท่องเทียว
ชาวไทย ซึ งราคาถูกกว่าไทยประมาณ SJ % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M
, MUJI ซึงรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ

ทีพ- กั

CENTURY HOTEL TAOYUAN หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน)

วันทีส- ี-

สนามบินไถจง • กรุ งเทพฯ

เช้ า

(เช้ า/-/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ- กั

จากนั0น

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินไถจง เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

/B.A* น.

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เทียวบินที VZ561
**ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั-วโมง**

/N./C น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
...........................................................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว

ตารางวันเดินทาง ไต้ หวัน ไถจง ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา อุทยานเย๋ หลิวหมู่บ้านโบราณ จิว- เฟิ- น 4 วัน A คืน โดยสายการบิน VIETJET (VZ)
เริ-มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย- ว

*C มิ.ย.+3

*5 มิ.ย.+3

31+1

14,900

14,900

13,900

4,000

/3 มิ.ย.+3

/C มิ.ย.+3

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

3+ มิ.ย.+3

3; มิ.ย.+3

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

/* ก.ค.+3

/A ก.ค.+3

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

A/ ก.ค.+3

*A ส.ค.+3

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

3/ ส.ค.+3

3B ส.ค.+3

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

35 ส.ค.+3

A/ ส.ค.+3

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

*B ก.ย.+3

*N ก.ย.+3

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

18 ก.ย.+3

3/ ก.ย.+3

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

*3 ต.ค.+3

*C ต.ค.+3

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

16 ต.ค.+3

/; ต.ค.+3

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

อัตราค่ าบริการรวม
ตั=วเครื- องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลี-ยนแปลงตั=วไม่ สามารถระบุที-นั-งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กําหนด
ที-พักโรงแรมตามรายการ A คื น (ห้ องพักแบบ 3 ท่ าน และ A ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดี-ยวท่ านสามารถ
ชําระค่ าบริการเพิม- เติมได้ โดยทําการจองและชําระเงินก่ อนการเดินทางเท่ านั2น

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื2อหรื อเปลีย- นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต- ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานทีท- ่ องเทีย- วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ-นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย- วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน/,***,*** บาท (เป็ นไปเงื-อนไขตามกรมธรรม์ )
เงือนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนํา2 มันและภาษีตั=วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม- หากสายการบินปรับขึน2 ก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนํา2 หนักกระเป๋าไม่ เกิน 3*กก./ท่ าน ไม่ เกิน 3 ใบ และ ถือขึน2 เครื- องได้ ท่านละ N กก.//ใบ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
× ภาษีหัก ณ ทีจ- ่ าย A%และภาษีมูลค่ าเพิม- N%
× ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย
× ค่ าวีซ่ าเดิ น ทางเข้ าประเทศไต้ ห วัน สํ าหรั บ ชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับ การยกเว้ น การทํ าวีซ่ าเข้ าประเทศ
ไต้ หวัน)
× ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื- องดื-มที-สั-งเพิม- พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรี ดที-ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
× ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมื องจากเจ้ าหน้ าที-ตรวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าที-กรมแรงงานทั2งที-เมืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ-งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ-น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ / ท่ าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
× ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา2 ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ-นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

**ขณะนีน2 ักท่ องเทีย- วชาวไทยได้ รับการยกเว้ นการทําวีซ่าหากมีการเปลีย- นแปลงจะต้ องกลับมายื-นวีซ่าเข้ าออกปกติ ทางทัวร์
จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม- อีกท่ านละ /,N** บาท หรื อมากกว่ าตามทีส- ถานฑูตกําหนด (ไม่ รวมค่ าบริการ) **

กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื-อนไขต่ างๆ ก่ อนทําการจองและชําระเงินค่ ะ
เงื-อนไขการสํ ารองทีน- ั-งและการยกเลิกทัวร์
/.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา C,*** บาทส่ วนทีเ- หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า/C
วัน มิฉะนั2นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่ อนเดินทาง 3/ วัน)
3.กรณียกเลิก
3./ ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง A* วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท2งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ`การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื-อนไขใดๆทั2งสิ2น
3.3 ยกเลิกการเดินทาง /C-A* วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ C*%และริบเงินมัดจําทั2งหมด
3.A ยกเลิกภายใน /B วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ`การคืนเงินค่ าทัวร์ ท2งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั2งสิ2น
A. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ-งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื-อนการเดินทางของ
ท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท2งั นีท2 ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ- ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื-อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วย
กะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง N วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ`ในการคืนเงินทุกกรณี
B.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ`ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั2งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ (/C ท่ านขึน2 ไป)เนื-องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื-นทีเ- ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ อง
นําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ- กิดจากการยกเลิกของท่ าน
C.คณะผู้เดินทางจํานวน /* ท่ านขึน2 ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี- ีผู้เดินทางไม่ ถงึ /* ท่ านขอสงวนสิ ทธิ`เลื-อนวันเดินทางหรื อยกเลิก
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า /* วันก่ อนการเดินทาง
+.กรณีทที- ่ านต้ องออกตั=วภายในประเทศเช่ น (ตั=วเครื- องบิน,ตั=วรถทัวร์ ,ตั=วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ- จ้ าหน้ าทีท- ุกครั2งก่ อนทําการ
ออกตั=ว เนื-องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย- นไฟล์ ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ านออกตั=วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลีย- นเวลาบินเพราะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื-อนไขดังกล่ าว
N.ลูกค้ าทีไ- ม่ ประสงค์ จะลงร้ านสิ นค้ าทีร- ะบุตามรายการทัวร์ เพิม- ท่ านละ /,*** บาท/ร้ าน
5.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนํา2 เงิน)เดินทางเพื-อการท่ องเทีย- วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ`ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น

รายละเอียดเพิม- เติม
บริษัทฯมีสิทธิ`ในการเปลีย- นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี- กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้

เทีย- วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย- ว สามารถเปลีย- นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า + เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื-อท่ องเทีย- ว
เท่ านั2น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า + เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต- รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก- รม
แรงงานทั2งจากไทยและต่ างประเทศซึ-งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ-งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื-อนไขนีใ2 นกรณีทเี- กิดเหตุสุดวิสัย ซึ-งอาจจะปรับเปลีย- นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ-งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย- ว(ซึ-งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื-อนไขนีใ2 นกรณีทเี- กิดเหตุสุดวิสัย ซึ-งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรทีท- าํ ให้ ใบหน้ าเปลีย- นไป ดังนั2น ท่ านต้ องทํา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
กรณีมี “คดีความ” ทีไ- ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ-งเป็ นสิ- งทีอ- ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น
กรณี “หญิงตั2งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชี- ัดเจน สิ- งนีอ2 ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย- วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื2อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกิดสิ- งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี- กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย- วเองหรื อในกรณีทกี- ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี- ารตรวจคนเข้ าเมืองทั2งทีก- รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร- ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ`ทจี- ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั2งสิ2น

ตั=วเครื- องบินเป็ นตั=วราคาพิเศษ กรณีทที- ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื-อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย- นชื- อได้
เมื-อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั2งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื-อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ- ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ2 ล้ วทั2งหมด
กรุ๊ ปทีเ- ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต- ้ องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย- วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท2งั หมด

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื-อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื-อประโยชน์ ของท่ านเอง*

