ไตหวัน 4 วัน 3 คืน ( ไตหวันขั้นเทพสุดคุม!!! )
อาบน้ําแร VIP(สวนตัว) / ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / พิพิธพันธแหงชาติกูกง /
อุทยานเยหลิ่ว / หมูบานโบราณจิ่วเฟน / หมูบานสายรุง
MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 /
แหลงชอปปงซีเหมินติง / ซื่อหลินไนทมารเก็ต

** ไมบังคับทิป + ไมเนนเขารานชอป + จัดเต็ม..อิ่มทุกมื้อ+ FREE WIFI ON BUS **

กรุ ณาตรวจสอบอายุ พาสปอร์ต ต้องมีอายุ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ� ดินทาง

กําหนดวันเดินทาง พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
วันแรกของการเดินทาง
06:00 น.
08:25 น.
13.05 น.

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมูบานสายรุง
ผูหลี่ – อาบน้ําแร (ในหองพักสวนตัว)

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร S สายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยในการเช็คอินและกระเปาสัมภาระ
นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI838
เดิ น ทางถึงสนามบิ น เถาหยวน บริก ารของวางบนรถ เดิ น ทางสูเมื อง ไทจง (ใช เวลาเดิน ทางประมาณ 2
ชั่วโมง) นําทุกทานเยี่ยมชม หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบานของเหลาทหารพรรคกกมินตั๋งหลังจากที่อพยพ
มายังไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยว
และแหลงศึกษาชีวิตความเปนอยูในอดีตของบรรดาทหารกกมินตั๋ง บานแตละหลังจะถูกแตงแตมดวยสีสัน

ค่ํา

ตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพื้นถนนทางเดินก็ถูกแตงแตมสีสันและตัวการตูนไปทั่ว
ทั้งหมูบาน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (สเตกหินลาวา)
เดินทางสูเมือง ผูหลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ไดขึ้นชื่อวามีอากาศดีที่สุดของไตหวัน และ
ยังเปนแหลงอาบน้ําแรที่ดีที่สุดของไตหวันอีกดวย เนื่องจากเมืองนี้อยูในหุบเขาและถูกลอมรอบดวยภูเขาสูง
ทั้งเมือง จึงทําใหเปนเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไตหวัน เชิญทาน อาบน้ําแร ตามอัธยาศัยเพื่อผอนคลาย
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากการทํางานและการเดินทาง
นําทานเขาสูที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(2) ผูหลี่ - ศาลเจากวนอู - ลองทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซําจั๋ง) ชิมชาอูหลง - ไทเป - แหลงชอปปงซีเหมินติง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และ เทพกวนอู เทพเจาแหง
ความซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้งอยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ1ลานเหรียญไตหวัน โดยระหวาง
ทางท านจะสามารถชื่ น ชมทั ศ นี ย ภาพอั น งดงามของทะเลสาบสุ ริยั น จั น ทรา
จากนั้นนําทุกทาน ลองทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่
เปนที่นิยมของชาวไตหวันรอบๆทะเลสาบแหงนี้จะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย
ทะเลสาบแหงนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทาน ลองเรือชมบรรยากาศและชม
เกาะที่เล็กที่สุดในโลกพรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋ง ที่ตั้งอยูบริเวณ
ริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี)
นําทุกทานไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีตนกําเนิดที่ไตหวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แหงนี้เปนแหลง
ปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ทานจะไดชิมชาอูหลงเกรดเอที่ตอ งปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูง
เหนือระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป จากนั้นนําทานเดินทางสู ไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เมืองหลวงของประเทศไตหวัน เมืองหลวงที่มีอากาศดีที่สุดของเอเซีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (บุพเฟตชาบูหมาลา+บุพเฟต HAAGEN-DAZS)
นําทาน อิสระช็อปปงตามอัธยาศัยกันตอที่ แหลง ชอปปงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ
แหล ง ศู น ย ร วมแฟชั่ น ทั น สมั ย ของเหล าวั ย รุ น ไต ห วั น มี ร า นค าของฝาก กิ๊ ฟ ช็ อ ป สไตล วั ย รุ น มากมาย
โดยเฉพาะรองเทายี่หอ ONITSUKA TIGER ที่กําลังไดรับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เปนรองเทาสัญชาติ
ญี่ปุนที่ไตหวันขายถูกที่สุดในโลก เปนสิ่งที่พลาดไมไดสําหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไตหวัน
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(3) ไทเป - อุทยานเยหลิ่ว - หมูบา นโบราณจิ่วเฟน – DUTY FREE
ซื่อหลินไนทมาเก็ต

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเยี่ยมชม อุทยานเยหลิ่ว อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปน
แหลมยื่นไปในทะเล เมื่อ ครั้งที่เกาะไตหวันเริ่มดันตัวจากใตทะเลขึ้นสูผิวน้ํา
เมื่อครั้งหลายลานปที่แลว การ เซาะกรอนของน้ําทะเล และลมทะเล ทําใหเกิด
โขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตาง ๆ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียร
พระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ซึ่งนักทองเที่ยวที่เดินทางไป
แลวจะตองไปถายรูปคูกับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีรานคาตางๆมากมายที่ขายของแหงที่มาจากทะเลใหทานไดเลือกซื้อ
เลือกชิมไดอยางจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล+กุงมังกรไตหวัน)
นําทุกทานทานอิสระชอปปง หมูบานโบราณจิ่วเฟน ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยก
วงสวี้ แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่ นี่
การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําให จํานวนแรลดลงอยางนาใจ
หาย ผูค นพากั น อพยพยายออกไปเหลือ ทิ้ งไวเพี ยงแต ความทรงจํ า
จนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟนเปนฉากในการถายทําภาพยนตร “เปยฉิง
เฉิ งชื่อ ” และ “อูเหยียน เตอะซัน ชิว” ทั ศนียภาพภูเขาที่ สวยงามในฉากภาพยนตร ได ดึงดูดนั กท อ งเที่ ยว
จํานวนมากให เดิ น ทางมาชื่น ชม จิ่ วเฟ น จึงกลั บ มาคึก คั กและมี ชีวิ ตชี วาอีก ครั้ง ป จจุบั น กลายเป น แหล ง
ทอ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปดวยรานคาตางๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางใน
หมูบาน จนทํ าใหทานเลือ กซื้อ เลือ กชมรานคาตางๆไดอ ยางไมรูเบื่อ จากนั้นพาทุกทานไปอิสระช็อปป ง
สินคาแบรนดเนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินคาประเภทเครื่องสําอางและน้ําหอมที่มีราคาถูกกวา
เมืองไทย นอกจากนี้ยังสินคาของฝากราคาไมแพงอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อกลับไปเปนของที่ระลึก พา
ทานไปอิสระช็อปปงตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนทมารเก็ต ไนทมารเก็ตที่มีขนาดใหญที่สุดในเมืองไทเป ซึ่ง
แบงเปน 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไตหวันคือ เตาหู
เหม็น หากใครไปไตหวันแลวไมไดลิ้มลองรสชาติของเตาหูเหม็น ก็ถือวาไปไมถึงไตหวัน และยังมีเครื่องดื่ม
อีกชนิดที่มีตนกําเนิดที่ไตหวันคือ ชานมไขมุก สวนตลาดคนเดินก็มีสินคาหลากหลายชนิดตั้งแตราคาถูกถึง
ราคาปานกลาง มีทั้งสินคาเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ โดยที่รองเทาผาใบ รองเทากีฬายี่หอตางๆจะมีราคา
ถูกกวาเมืองไทยประมาณ 20-30%
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (รานอาหารชมพระอาทิตยตก)
นําทานเขาสูทพี่ ัก HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง

เชา

เที่ยง
บาย

(4) ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - รานขนมเคกสับปะรด - รานขนม
เคกสับปะรด - พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง - MUTSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาทานขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบ
ปองกันแผนดินไหวที่เรียกวา Damper เปนลูกตุมเหล็กขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง
5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยูบนชั้น 89 เพื่อคอยทําหนาที่ถวงดุลตึกเมื่อ เกิด
แผนดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เปนรานคาแบรนดเนมบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเปน
แหลงชอปปงแหงใหมที่เปนที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมีหางสรรพสินคาและชอปปงมอลลอยูถึง
สิบแหงบริเวณนี้เปนแหลงชอปปงที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของไตหวัน จากนั้นพาทานไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของ
ไตหวันที่ รานขนมเคกสับปะรด ซึ่งทําจากแปงเคกโดยที่ภายในสอดไสสับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุมนวล
มีรสชาติที่อรอยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอยางสวยงามเหมาะที่จะเปนของฝากอยางดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสีย่ วหลงเปา)
พาทานชมอัญมณีที่ล้ําคามากๆ ของชาวไตหวัน ณ ศูนยปะการังแดง เปนศูนยปะการังแดงที่ใหญที่สุดของ
โลก ซึ่ งปะการังแดงถื อ เป น อั ญ มณี ชั้ นสู งและเป น ที่ แ พร ห ลายของชาว
ไตหวัน มีพลังพิเศษชวยในการปรับ สมดุลในรางกาย ซึ่งชาวไตหวันนิยม
นํามาทําเปนเครื่องประดับชนิดตางๆ เมื่อสวมใสก็จะมีพลังอัศจรรยชวยให
รางกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจไดดวย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูก
คนพบในไมกี่ที่ของโลก คือ ชายฝงภาคตะวันออกของไตหวัน ซึ่งมีอยูมากที่สุด เกาะโอกินาวาของญี่ปุน และ
ชายฝงแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเทานั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยูใตทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการ
คนพบวาเริ่มมีการนํามาทําเครื่องประดับในสมัยราชวงศชิง ในอดีตเปนเครื่อ งประดับสําหรับราชวงศและ
เหล าบรรดาขุน นางชั้น สู ง จากนั้ น เยี่ยมชม พิ พิ ธภั ณ ฑ แห งชาติกู กง พิ พิ ธภั ณ ฑ ที่ แสนงดงามแห งนี้ เป น
สถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความ
เป น มาทางประวั ติ ศ าสตร ย อ นหลั ง ไปถึ ง 5,000 ป พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถาน
แหงชาติซึ่งเปนที่รูจักกันวาเปนหนึ่งในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลกแหง
นี้ ตั้งอยูที่ชานกรุงไทเปและเปนสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของ
จีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลคามิไดกวา 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศจีนทุกราชวงศรวมทั้งยุคทองทั้ง
5 แห งประวัติ ศาสตรจีน พิพิ ธภัณ ฑ แห งนี้เก็ บรวบรวมศิล ปวัตถุข องจีนที่ มีมู ล คามหาศาลมากที่สุ ด และ
ยิ่งใหญที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไวมีจํานวนมาก จึงตองมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใน
การจัดวางใหชมศิลปวัตถุที่มีอยูเปนจํานวนมาก แตวัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เชน เรือแกะสลักจากลูก
วอลนัท และหยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีใหชมตลอดป จากนั้นนําทานไปอิสระชอปปงแบรนดเนม

ค่ํา
22.05น.
00.35น.

ราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เปนศูนยรวม outlet ขนาดใหญทีทั้งหมด 5 ชั้น แบงเปน 2 โซน คือ In Mall
และ Out Mall แนะนําใหดู Directory ไวเลย เพราะใหญมากๆ รานรองเทาที่คนไทยนิยมซื้อสวนมากจะอยู โซน
Out mall ศูนยรวมรานของเทาชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดป เปนสวรรคของ ขาชอป - แมคาออนไลนหิ้วของ
ไปขายกัน เพราะถูกกวาญี่ปุน สิงคโปร เกาหลี ฮองกง และมีสินคาใหเลือกมากกวา 100 แบรนด!!!
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกําแพง)
หลังรับประทานอาหารค่ํา สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสูส นามบินเถาหยวน
อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES(CI)
เที่ยวบินที่ CI 837
เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลีย่ นราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายการบิน

กําหนดวันเดินทาง 02 - 05 พ.ย.60 // 11 - 14 ม.ค.61
08 - 11 / 23 - 26 ก.พ. // 01 - 04 / 15 - 18 / 16 - 19 มี.ค.61
อัตราคาบริการ

ผูใหญพักหองคู
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักหองละ 2 ทาน มีเตียง
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักหองละ 2 ทาน ไมมีเตียง
พักเดี่ยวจายเพิ่ม

กําหนดวันเดินทาง 02 - 05 ธ.ค.60

อัตราคาบริการ

ผูใหญพักหองคู
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักหองละ 2 ทาน มีเตียง
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักหองละ 2 ทาน ไมมีเตียง
พักเดี่ยวจายเพิ่ม

กําหนดวันเดินทาง 09 - 12 ธ.ค.60

อัตราคาบริการ

ผูใหญพักหองคู
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักหองละ 2 ทาน มีเตียง
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักหองละ 2 ทาน ไมมีเตียง
พักเดี่ยวจายเพิ่ม

ราคา / ทาน
28,888.27,888.26,888.6,000.ราคา / ทาน
29,888.28,888.27,888.7,000.ราคา / ทาน
29,888.28,888.27,888.6,000.-

เงื่อนไขสําคัญ !!! รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อ การทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด
และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวม
เดิน ทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ ออกนอกเมือ งจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศไตหวัน) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแก
ทาน
หมายเหตุ:อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อทานตกลงเดินทาง จายคา
จอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ใน
ทุกกรณี และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง
มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได

**เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันลวงหนา
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)
**เงื่อนไขในการจอง (สําหรับกรุปปใหม หรือ สงกรานต ) มัดจําทานละ 15,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนที่เหลือกอน
วันเดินทางอยางนอย 45 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด // คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ทานตอหนึ่งหอง) // คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ // คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาลไมเกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไมรวม
 กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน สวนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาไตหวันราคา 1,700 บาท (กรณีไดรับการยกเวนวีซาตามเงื่อนไข)
 คาทําหนังสือเดินทาง // คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3%
 ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น+คนขับรถ+หัวหนาทัวรที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา)
การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท หรือเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร หรือเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร
6. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการ
ที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เปนเพียงขอ เสนอที่ตอ งไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อ ง และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัท ฯขนส ง หรือ หนวยงานที่ ให บริการ บริษั ทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทั วรอื่ น
ทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. กรุณาตรวจสอบพาสปอรต มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเขาประเทศ ทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบในทุกกรณี!!!)

