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นั่งรถไฟหัวจรวดสู่ GLORIA OUTLET
ไถจง หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, กระเช้าเมาคง, น้าตกซื อเฟิ่ น
เมนูพเิ ศษ!! ปลาประธานาธิ บดี, เสี่ยวหลงเปา, สุก้ ีชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

กำหนดกำรเดิ นทำง

กันยำยน – ธันวำคม 2561

วันแรก

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถำหยวน – ไถจง – ตลำดฟงเจี๋ยไนท์มำเก็ต

06.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน
CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่ วบินที่ CI 838
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัวโมง)
่
ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองเถำหยวน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มกุ + ขนมเค้ก (1)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึง่ มีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะ
เป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้มคี วาม
คึกคักอยูต่ ลอดเวลา จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ตลำดฟงเจี๋ยไนท์มำเก็ต ตลาดนัดกลางคืนทีม่ ชี ่อื เสียง
ของเมืองไทจง ให้ท่านได้อสิ ระกับการช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สิง่ ของทีถ่ ูกใจ ท่ำนที่ชื่นชอบรองเท้ำ
ONITSUKA TIGER พลำดไม่ได้ที่นี่รำคำถูกกว่ำเมืองไทยอย่ำงแน่ นอน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
นำท่ำนเข้ำโรงแรมทีพ่ กั : WE MEET HOTEL หรือเทียบเท่ำ

08.30 น.
13.10 น.

ค่า
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ไถจง – หนำนโถว – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนั จันทรำ – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวิ นหวู่ – ชิ ม
ชำอู่หลง – ไทเป – ร้ำนขนมพำยสับปะรด – ซื่อหลิ นไนท์มำร์เก็ต
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสำบสุริยนั จันทรำ ซึง่ ได้รบั การกล่าวขาน
ว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์
แห่ งไต้ห วัน ตัง้ อยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชันแนลซี
่
นิ ก
แอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่
24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้
ใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย
ทางธรรมชาติจ ากผืน น้ า สู่ ย อดเขาที่นั บ จากความสู ง ระดับ 600 - 2,000 เมตร มีค วามยาว 33
กิโลเมตร เป็ น ทะเลสาบที่ม ีภูเขาสลับ ซับ ซ้อ นล้อ มรอบ ลัก ษณะภู มปิ ระเทศที่โดดเด่ น ท าให้ต ัว
ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสีย้ ว ซึง่ เป็ นทีม่ าของนามอันไพเราะว่า สุรยิ นั จันทรา
ให้ท่านดื่มด่ากับบรรยากาศริมทะเลสำบสุริยนั จันทรำ ทะเลสาบธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดแห่งเดียวของ
ไต้หวัน นาท่านขึ้นสู่วดั เสวียนจางนมัสการอัฐิข องพระถังซัมจั ๋งที่ได้อญ
ั เชิญ อัฐธิ าตุกลับมาที่ว ดั
เสวียนกวง เมือ่ ปี ค.ศ.1965
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) เมนูพเิ ศษ ..ปลำประธำนำธิบดี
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงไปกรำบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ที่วดั เหวิ นอู่ ซึ่งหมำยถึงศำสดำขงจื่อเทพเจ้ำ
แห่งปั ญญำ และเทพกวนอูเทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์รวมถึง
สิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตงั ้ อยู่หน้ ำวัดซึ่งมีมูลค่ำถึงตัวละ1ล้ำน
เหรียญไต้ห วัน ..... จำกนัน้ นำท่ำน ชิ ม ชาอูห ลงไต้ห วัน
แท้ๆ ที่ปลูก มำกทำงแถบอำรีซนั ด้วยสภำพอำกำศบนที่สูง
และอำกำศที่เย็นตลอดปี ของที่น่ีทำให้ชำที่น่ีมรี สชำติดกี ลม
กล่ อ มและพันธุ์ช ำอู ห ลงที่น่ี ย งั เป็ น พันธุ์ช ำที่น ำมำปลูก ใน
ประเทศไทยแถบเชียงรำยอีกด้วย อิส ระชิม ชำชนิด ต่ ำงๆหรือ เลือ กซื้อ เป็ นของฝำกตำมอัธ ยำศัย
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ำน
ขนมพำยสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาทุกท่านไปช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ซื่ อหลิ นไนท์มำร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดใน
เมืองไทเป ซึง่ แบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพืน้ เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุด
ของไต้หวันคือ เต้าหูเ้ หม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ลม้ิ ลองรสชาติของเต้าหูเ้ หม็นก็ถอื ว่าไปไม่ถงึ
ไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดทีม่ ตี ้นกาเนิดทีไ่ ต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มสี นิ ค้า
หลากหลายชนิดตัง้ แต่ราคาถู กถึงราคาปานกลาง มีทงั ้ สินค้าเสื้อ ผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่
รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อสะดวกในกำรช้อปปิ้ ง มีอำหำรหลำกหลำยให้ท่ำนได้เลือกชิม
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นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั : HAPPINESSINN – TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สำม
เช้ำ

กลำงวัน

ไทเป – ร้ำนสร้อย – อุทยำนแห่งชำติ เย๋หลิ่ ว – น้ำตกซือเฟิ่ น – ปล่อยโคมลอย (2 ท่ำน / 1 โคม)
– หมู่บ้ำนโบรำณจิ่ วเฟิ่ น – ตลำดซีเหมิ นติ ง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) หลังอาหาร นาท่านไปยังศูนย์ GERMANIUM
POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี
ลดอาการปวดเมื่อ ยและยังมีน ำฬิ กำหลำกหลำยแบรนด์
จากทัว่ โลกให้ ท่ า นได้ เ ลือ กชมกั น ตามอั ธ ยาศั ย น าท่ า น
เดิน ทางสู่ อุ ท ยำนเย๋ ห ลิ่ ว ซึ่งเป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ย วที่เป็ น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อ น
ทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ที่เกิด
จาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ า
ทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึง่ มีช่อื เสียงทัวในเกาะไต้
่
หวันและทัว่
โลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6) เมนูอำหำรจีนซีฟู๊ด
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ น้ำตกซือเฟิ่ น น้ าตกขนาดใหญ่ดว้ ยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์เด่นของ
เมือ งที่ได้รบั ความนิ ยมเป็ น อย่างมากมีค วามสวยงามจน
ได้รบั การขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน” ใครอยาก
ปล่ อ ยโคมลอยหรือ เขียนค าอธิษ ฐานในกระบอกไม้ไผ่ ก็ม ี
ให้บ ริก าร เป็ น อีก หนึ่ ง สถานี ที่ผู้ค นนิ ย มปล่ อ ยโคมลอย
กระดาษกัน ให้ ทุ กท่ ำนได้ ป ล่ อ ยโคมฟรี!!(รวมค่ ำโคม
แล้ว 2 ท่ ำน/1 โคม) ลักษณะเด่นของซือเฟิ่ นคือมีเส้นทาง
รถไฟที่ตงั ้ คู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่ น ให้ความรู้สกึ
คล้ายกับตลอดร่มหุบของบ้านเรา ทัง้ ยังมีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต
ของไต้ห วันเป็ นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า , ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านขายของที่
ระลึก และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก มากมาย จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่ วเฟิ่ น ที่ต งั ้ อยู่
บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิว่ เฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่ทชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัยโบราณปั จจุบนั เป็ น
สถานที่ท่ องเที่ยวที่ส าคัญ แห่ งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดิน เก่ าแก่ ท่มี ชี ่อื เสียง ที่สุดใน
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ไต้หวันแล้ว นักท่องเทีย่ วจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้ เดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน
ในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทัง้ เลือกชิมและซือ้ เป็ นของขวัญของฝาก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (7) เมนูพเิ ศษ สุกช้ี ำบู ชำบูสไตล์ไต้หวัน (ท่ำนละ 1 เซ็ต)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางช้อปปิ้ ง ตลำดซีเหมิ นติ ง ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งในแหล่ง ช้อปปิ้ งแห่งนี้
เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชันทั
่ นสมัยของเหล่าวัยรุน่ ไต้หวัน มีรา้ นค้า
ของฝาก กิฟ๊ ช็อป สไตล์วยั รุน่ มากมาย เสือ้ ผ้า รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ดัง เช่น ONISUKA TIGER , NIKE,
ADDIDAS ซึง่ ราคาถูกกว่าประเทศไทย
นำท่ำนเข้ำโรงแรมทีพ่ กั : HAPPINESSINN – TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ไทเป – กระเช้ำเมำคง – DUTY FREE – อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)
– นัง่ รถไฟหัวจรวด – GLORIA OUTLET – สนำมบิ นเถำหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8)
หลังอาหาร นาท่าน นัง่ กระเช้ ำเมำคง ชมบรรยากาศ
ธรรมชาติอนั สวยงาม และทิวทัศน์เมืองไทเปในมุมมองที่
แตกต่ า งจากบนภู เ ขาที่ เ ขีย วขจี และยัง เป็ นแหล่ ง
เพาะปลูกชาที่มชี ่อื เสียงของไต้หวันอีกด้วย จากนัน้ นา
ท่านช้อปปิ้ งของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ต่อด้วย นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค ”ตัวอาคารเป็ นหิน
อ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง
ทาให้อนุ สรณ์แห่งนี้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารเป็ นหอแสดง
ดนตรีและโรงละครแห่งชาติ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (9) เมนูพเิ ศษ เสีย่ วหลงเปำ
หลังอาหาร นำท่ ำนแวะถ่ำยรูป ณ ตึ กไทเป 101 ถ่ายรูปคู่กบั ตึกระฟ้ าที่มคี วามสูงถึง 508 เมตร
สร้างขึ้นโดยหลัก วิศ วกรรมชัน้ เยี่ย มสามารถทนทานต่ อ การสันสะเทื
่
อ นของแผ่ น ดิน ไหวและการ
ป้ อ งกันวินาศกรรมทางอากาศนาท่านขึ้นลิฟต์ท่เี ร็ว ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว ต่อ นาทีอ ยู่ท่ี 1,010
เมตร **ไม่ ร วมบัต รขึ้ น ตึ ก ** จากนั ้น น าท่ า นนั ง่ รถไฟหั ว จรวด ควำมเร็ว สู ง สู่ GLORIA
OUTLETS สินค้าถูกปลอดภาษีให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งเช่นเสือ้ ผ้า,กระเป๋ ารองเท้า และสินค้าแบรนด์เนม
ชัน้ นาและอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อสะดวกในกำรช้อปปิ้ ง มีอำหำรหลำกหลำยให้ท่ำนได้เลือกชิม
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จากนัน้ นาท่านสู่สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่ วบินที่ CI 837
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชัวโมง)
่
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมกิ รุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หรือ 23.10 น. เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่ วบินที่ CI 837
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชัวโมง)
่
02.00+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมกิ รุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

1-4, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30
กันยำยน 2561
4-7, 18-21, 19-22, 25-28 ตุลำคม
2561
11-14, 20-23, 21-24 ตุลำคม 2561
1-4, 22-25 พฤศจิ กำยน 2561
7-10 ธันวำคม 2561
13-16, 20-23, 22-25, 25-28, 26-29
ธันวำคม 2561

กันยำยน – ธันวำคม 2561
ผูใ้ หญ่ เด็กอำยตัง้ แต่ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน มีเตียงเสริ ม

เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่
เดี่ยว
2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริ ม

23,333

23,333

22,333

3,900

25,333

25,333

24,333

3,900

26,333
25,333
26,333
25,333

26,333
25,333
26,333
25,333

25,333
24,333
25,333
24,333

3,900
3,900
3,900
3,900

อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
1.
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
2.
ค่ำทีพ่ กั โรงแรมตำมทีร่ ะบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่ำน )
3.
ค่ำบัตรผ่ำนประตูตำมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีถ่ ูกระบุไว้ทุกแห่ง
4.
ค่ำวีซ่ำ และค่ำภำษีสนำมบินของทัง้ สองประเทศ
5.
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ นำเทีย่ วตำมรำยกำร
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ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *ทัง้ นี้ยอ่ มอยู่ในข้อจำกัดทีม่ กี ำรตก
ลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สำหรับผูส้ งู อำยุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่ำนละ 500,000 บำท ค่ำรักษำอยู่
ในข้อจำกัดกำรตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ )
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ำนหรือตลอดกำรเดินทำง
ค่ำระวำงกระเป๋ ำเดินทำงท่ำนละ 2 ชิน้ น้ ำหนักรวมไม่เกินท่ำนละ 30 กก.

อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
1.
ค่ำหนังสือเดินทำง และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
2.
ค่ำทำใบอนุญำตกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
3.
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เครือ่ งดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
4.
ค่ำภำษีทกุ รำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
5.
ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ทีจ่ ำ่ ย 3 %
6.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และคนขับรถ รวมเป็ น 800 NTD ต่อคน (ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้ าทัวร์ที่ดแู ลคณะ
จากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
หมายเหตุ
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีท่ี มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 25 ท่ำน / อำจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มหี วั หน้ำทัวร์ขอสงวนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ / กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่ เทีย่ วตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหัก
ค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณำวำงเงิ นมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท โดยกำรโอนเข้ำบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
การยกเลิ ก
1.
สำหรับผูโ้ ดยสำรทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทำงไทย และทำงบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำร
ยกเลิกกำรเดินทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
2.
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วันขึน้ ไป เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทัวร์
4.
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 100 % ของรำคำทัวร์
5.
ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ อ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรือ
โดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight
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และ Charter Flight จะไม่มกี ำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจำกค่ำตั ๋วเป็ นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่ วบิน
นัน้ ๆ
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
2.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือกำรควบคุม ของทำงบริษทั ฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย,
กำรถูกทำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบตั เิ หตุต่ำงๆ
3.
หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่ำบริกำรทีท่ ่ำนได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4.
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศหรือห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำย
หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื
5.
รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้สำรองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม
6.
รำคำนี้คดิ ตำมรำคำตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หำกรำคำตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับรำคำ
ตั ๋วเครือ่ งบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
7.
กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลีย่ นแปลง กำร
บริกำรจำกสำยกำรบินบริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร บริษทั ฯจะดำเนินโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ ะ
จัดบริกำรทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สำหรับค่ำบริกำรนัน้ ๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในกำรให้คำสัญญำใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจำกมี
เอกสำรลงนำม โดยผูม้ อี ำนำจของบริษทั ฯ กำกับเท่ำนัน้
9.
หำกไม่สำมำรถไปเทีย่ วในสถำนทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทำงบริษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่ วสถำนที่
อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธิ ์กำร จัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิ น 6 เดือน
มิ ฉะนัน้ บริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเดิ นทางของท่าน

