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•
•
•
•

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา งดงามเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
ช้อปปิ้ งจุใจย่านซีเหมินติง(สยามสแควร์แห่งไทเป) ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน
ชมโขดหินที่มีรปู ทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของนํ้าทะเล
ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว
• พิเศษ!! ปลาประธานาธิ บดี,สุก้ ีชาบูสไตล์ไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดด
กําแพง,สเต็ก+สลัดบาร์
กําหนดการเดิ นทาง

พฤษภาคม – ธันวาคม 2561

วันที่หนึ่ ง
23.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อ มกันที่ ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ R ประตู 8 สายการบิ น EVA AIR
เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สนามบิ นเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัด
พระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวิ นอู่ – เจี้ยอี้
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบิ นที่ BR206
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ พร้อมรถโค้ชปรับอากาศ รอต้อนรับ
บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มกุ + ขนม (1)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึง่ ได้รบั การกล่าวขานว่า
งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัง้ อยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชัน่
แนลซีนิกแอเรียซึง่ ทางการท่องเทีย่ วไต้หวันได้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมือง

02.15 น.
06.55 น.
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จากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนนํ้ า
สู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว
33 กิ โ ลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ ม ีภู เ ขาสลับ ซั บ ซ้ อ นล้ อ มรอบ
ลักษณะภูมปิ ระเทศทีโ่ ดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระ
อาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มา ของนามอันไพเราะว่า
สุ รยิ ัน จัน ทรา ให้ ท่ า นดื่ม ดํ่ ากับ บรรยากาศริม ทะเลสาบสุ รยิ ัน
จันทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ใี หญ่ท่สี ุดแห่งเดียวของไต้หวัน นํ า
ท่านขึน้ สู่วดั เสวียนจางนมัสการอัฐขิ องพระถังซําจั ๋งทีไ่ ด้อญ
ั เชิญอัฐธิ าตุกลับมาทีว่ ดั เสวียนกวง เมื่อปี
ค.ศ.1965
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางไปกราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่ วัดเหวิ นอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้า
แห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตงั ้ อยู่หน้ าวัดซึ่งมี
มูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของอุทยานอาลี
ซาน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพเิ ศษ สเต็ก + สลัดบาร์
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติ อาลีซนั – นัง่ รถไฟโบราณชมธรรมชาติ ภายในอุทยาน – ชิ มชาอู่
หลง – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานอาลีซนั (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นําท่าน นัง่ รถไฟโบราณชมอุทยาน เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
มี ชื่อเสียงทีส่ ุดของเกาะไต้หวัน ตัง้ แต่สมัยทีญ
่ ่ปี ่ ุนยังปกครองอยู่มที งั ้ นักเขียนและศิลปิ นมากมายมา
หาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเนื่องจากมีธรรมชาติท่สี มบูรณ์ ทัง้ ป่ าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร
สมบูรณ์จนหาทีอ่ ่นื เปรียบไม่ได้จงึ ไม่น่าแปลกใจเลยทีค่ รัง้ หนึ่งในชีวติ ต้องมาเยือนเดินชมป่ าสน 2,000
ปี ทิวสนตัง้ เรียงตระหง่าน พริว้ ตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติท่สี วยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่ การ
เก็บภาพ ไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซนั อุทยานแห่งชาติ
อาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึง่ เป็ นอุทยานที่มชี ่อื เสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มคี วามสวยงามอยู่สูงจาก
ระดับนํ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุ ทยานฯที่มคี วามสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ ชื่นชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญ่ทม่ี อี ายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพีน่ ้อง ซึง่ เป็ นทะเลสาบที่ม ี
ความสวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบทีน่ ําสายนํ้าจากสองจุดมารวมกันอยูท่ ท่ี ะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทัง้
ให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึง่ มีสนหลากหลายนานาพันธุม์ คี วามสวยงามทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ ต้นสน
แต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5) อาหารจีนสไตล์พน้ื เมืองบนอุทยาน
หลังอาหาร นํ าท่ านเดิน ทางลงจากยอดเขาอุ ทยานแห่ งชาติอาลีซนั จากนั น้ นํ าท่ าน ชิ ม ชาอูห ลง
ไต้หวันแท้ๆ ทีป่ ลูกมากทางแถบอาลีซนั ด้วยสภาพอากาศบนทีส่ งู และอากาศทีเ่ ย็นตลอดปี ของทีน่ ่ีทํา
ให้ชาที่น่ีมรี สชาติดกี ลมกล่อมและพันธุ์ชาอูห ลงที่น่ียงั เป็ นพันธุ์ชาที่นํามาปลูกในประเทศไทยแถบ
เชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซือ้ เป็ นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านเดินทาง
สู่ เมื อ งไถจง เมือ งซึ่ง มีค วามสํ าคัญ เป็ นอัน ดับ 3 ของเกาะไต้ ห วัน เมือ งนี้ จะเป็ น ศู น ย์ก ลางการ
เดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี้มคี วามคึกคักอยูต่ ลอดเวลา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพเิ ศษ สุกช้ี าบู ชาบู
หลังอาหาร นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองไทจงให้
ท่านได้อสิ ระกับการช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สิง่ ของทีถ่ ูกใจ ท่านทีช่ ่นื ชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาด
ไม่ได้ ทีน่ ่รี าคาถูกกว่าเมืองไทยแน่ นอน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM – หมูบ่ ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น –
อุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ ว – แช่นํ้าแร่ในห้องส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (7) หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้
แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100
ชนิด ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพเิ ศษ เสีย่ วหลงเปา
หลังอาหาร นํ าท่านไปยังศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการ
ปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเมื่อยและยังมีนาฬิกาหลากหลายแบ
รนด์จากทัวโลกให้
่
ท่านได้เลือกชมกันตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น
ที่ต งั ้ อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือ งจีห ลง จิว่ เฟิ่ นเป็ นแหล่ง เหมือ งทอง ที่ทีช่ือ เสียงตัง้ แต่ ส มัยโบราณ
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจาก
จะเป็ นถนนคนเดิ น เก่ า แก่ ท่ี ม ีช่ ือ เสีย ง ที่ สุ ด ในไต้ ห วัน แล้ ว
นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้ เดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและให้ท้านเลือกชิมและซื้อ
เป็ นของขวัญ ของฝาก จากนั ้น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยาน
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แห่ งชาติ เย๋หลิ่ ว ซึง่ เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหิน
ชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึง้ ทีเ่ กิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
และการกัดกร่อนของนํ้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึง่ มีช่อื เสียง
ทัวในเกาะไต้
่
หวันและทัวโลก
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูอาหารจีนซีฟ้ ูด
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั THE LOFT SEASIDE SUITES หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้แช่น้ํ าแร่ ในห้องพักส่วนตัวผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ
– ช้อปปิ้ งซีเหมินติ ง – สนามบิ นเถาหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (10) หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางสู่ ตึ กไทเป 101 **ไม่รวม
บัตรขึ้นตึ ก** ตึกระฟ้ ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึน้ โดยหลักวิศวกรรมชัน้ เยีย่ มสามารถทนทาน
ต่อการสันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหวและการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศนํ าท่านขึน้ ลิฟต์ทเ่ี ร็วทีส่ ุดใน
โลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ่ี 1,010 เมตร จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ตัว
อาคารเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีป่ ั กกิง่ งดงาม กอปรอาณาเขต
ทีก่ ว้างขวาง ทําให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคาร
ใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละคร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพเิ ศษ พระกระโดดกําแพง
หลังอาหาร นํ าท่ านช้อปปิ้ งของปลอดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนัน้ นํ าท่านชม วัดหลงซาน วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในไต้หวัน
ซึ่งขึ้นชื่อ ว่าสวยงามที่สุด ในไต้ห วันด้วยเช่นกัน ภายในมี
วิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้ า วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหาร
หลักและวิห ารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียด
ของงานฝี ม ื อ ที่ ง ดงาม เช่ น บริเ วณเสาหิ น ของวิห ารที่
แกะสลัก เป็ นมังกรพันรอบเสาดูส วยงามเสมือ นจริง ส่ว น
ด้านบนหลังคาก็มลี วดลายปูนปั น้ ยิบย่อยทีแ่ สดงถึงฝี มอื ของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผูค้ นมากมายทัง้
นักท่องเทีย่ วและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระทีน่ ่ีอยู่เสมอๆ ต่อด้วยนํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติ ง
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ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งศูนย์รวม
แฟชันทั
่ นสมัยของเหล่าวัยรุน่ ไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิฟต์ชอ็ ป สไตล์วยั รุน่ รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ดังเช่น
ONISUKA TIGER, NIKE ซึง่ ราคาถูกกว่าประเทศไทยแน่นอน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12) เมนูพเิ ศษ อาหารจีนกวางตุง้ + เป็ ดย่าง
จากนัน้ นําท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบิ นที่ BR 205
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

25-29 พฤษภาคม 2561
11-15, 19-23 กรกฎาคม 2561
1-5 สิ งหาคม 2561
12-16, 26-30 กันยายน 2561
3-7 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิ กายน 2561
11-15, 19-23 ตุลาคม 2561
10-14 พฤศจิ กายน 2561
14-18 ธันวาคม 2561

พฤษภาคม – ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักร่วมกับ
เดี่ยว
มีเตียงเสริ ม
ผูใ้ หญ่ 2ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
23,888
23,888
22,888
4,000
22,888
22,888
21,888
4,000
22,888
22,888
21,888
4,000
22,888
22,888
21,888
4,000
22,888
22,888
21,888
4,000
23,888
22,888
22,888

23,888
22,888
22,888

22,888
21,888
21,888

4,000
4,000
4,000

หมายเหตุ
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 25 ท่าน / อาจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มหี วั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลีย่ นแปลง
ราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
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ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามทีร่ ะบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีถ่ ูกระบุไว้ทุกแห่ง
ค่าภาษีสนามบินของทัง้ สองประเทศ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเทีย่ วตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีม่ กี ารตก
ลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่
ในข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ ) **กรณี ต้องการประกันที่ มีความคุ้มครองเพิ่ มเติ ม สามารถ
สอบถามซื้อเพิ่ มเติ มได้**
นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้ าหนักไม่เกินท่านละ 2 ชิน้ นํ้าหนักรวม 30 กก.

อัตราไม่นี้รวม
1.
ค่าทําพาสปอร์ต
2.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
3.
ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
4.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 800 NTD
5.
ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง่ พอใจในการบริการของท่าน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่ านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กสําหรับการจอง
1.
สําหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทีย่ วบินนัน้ ๆ
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หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และ
โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หากราคาตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับราคาตั ๋ว
เครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการ
ทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานทีอ่ ่นื ๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารที่ใช้สาํ หรับท่องเที่ยว
หนังสือเดิ นทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน)
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
**********************************************************

