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วันแรก

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน

16.30 น.

( 4 วัน 3 คืน )

สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมื อง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 3 เค้าเตอร์ 5สายการบิ น
Tigerairโดยมี เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ

19.20 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน .โดยสายการบินTigerairเทีย่ วบินที่ IT506
(ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

00.30+1 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้วประเทศไต้ หวัน
ซึ่ งเป็ นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่ ่ างจากชายฝั่ งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีน
ประมาณ 160 กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุ งไทเปเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า นําท่านเดินทาง
สู่ พกั HEDO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ อง

ผู่หลี่ - วัดจงไถชานซื่อ - ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซําจั๋ง-แวะชิ มชาอูหลง – ช้ อปปิ้ งตลาดฟง
เจีย้ ไนท์มาเก็ต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้ าสู่ วัดจงไถฉานซื่อซึ่ งวัดแห่ งนี้ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็ น
อันดับสามของโลกรองจากนครวาติ กลั และวัดมหายานที่ธิเบตจากนั้นนําท่านสู่
เมื องไถหนานนํ า ท่ า นขึ้นฝั่ ง เดิ นทางไปกราบไหว้ สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ วั ด เหวิน อู่ ซึ่ ง
หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์
รวมถึ ง สิ ง โตหิ น อ่ อ น 2 ตัว ที่ ต้ งั อยู่ห น้า วัด ซึ่ งมี มู ล ค่ า ถึ ง ตัว ละ 1 ล้า นเหรี ย ญ
ไต้หวัน
บริการอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นําท่ านขึ้ นสู่ วัด เสวียนจาง นมัส การอัฐิของพระถังซามจั๋ งที่ ได้อญ
ั เชิ ญอัฐิธาตุ
กลับมาที่วดั เสวียนกวงเมื่อปี ค.ศ.1965พร้ อมให้ท่าน
ล่ องเรื อชมวิวริ ม ทะเลสาบสุ ริยันจันทราซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับ
ภาพวาดเปรี ยบเสมื อนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวันตั้ง อยูในเขตของซั นมู ลเลก
เนชั่นแนลซี นิก แอเรี ย ซึ่ ง ทางการท่ อ งเที่ ย วไต้หวัน ได้ก่ อตั้ง ขึ้ นเมื่ อวันที่ 24
มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน
1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ ยอดเขาที่ นับจากความสู ง
ระดับ 600-2,000 เมตรมี ค วามยาว 33 กิ โ ลเมตรเป็ นทะเลสาบที่ มี ภู เขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้าย
พระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยวซึ่ งเป็ นที่มา ของนามอันไพเราะว่า“สุ ริยันจันทรา” จากนั้นนําท่านชิ มชาอูหลง
ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารี ซนั ด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปี ของที่ นี่ทาํ ให้ชาที่นี่มี
รสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยงั เป็ นพันธุ์ชาที่นาํ มาปลูกในประเทศไทยแถบเชี ยงรายอีกด้วย อิสระ
ชิมชาชนิดต่างๆหรื อเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย. นําท่านสู่ ตลาดฟงเจี้ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มี
ชื่ อ เสี ย งของเมื อ งไทจง ให้ ท่ า นได้อิ ส ระกับ การช้ อ ปปิ้ งเลื อ กซื้ อ สิ่ ง ของที่ ถู ก ใจท่ า นที่ ชื่ น ชอบรองเท้ า
ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ทนี่ ี่ราคาถูกกว่ าเมืองไทยแน่ นอนๆ

เทีย่ ง
บ่ าย

*** อิสระอาหารคํา่ เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***
พักที่ KING BRIDGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ไถจง – ขนมพายสั บปะรด – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรมอาบนํา้ แร่

เช้ า

รั บ ประทานอาหารเช้ าณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนํา ท่ า นเลื อ กซื้ อ ขนมยอดนิ ย มของไต้ห วัน เค้ก ไส้
สับปะรดและขนมอื่นๆอีกมากมายที่ ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ นําท่านเที่ยวชม อนุสรณ์ สถานเจียง
ไคเช็คอดีตผูน้ าํ ของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิ บดีเจียง
ไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็ จใน
ปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรู ปปั้ นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะ
สัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยูช่ ้ นั บนด้านในของอนุ สรณ์สถาน สําหรับรู ปแบบการก่อสร้างเป็ นไปตามวัฒนธรรม
จีนตัวตึ กสี ขาว หลังคาปูดว้ ยกระเบื้องสี ฟ้า ผนังทําด้วยหิ นอ่อนทั้ง 4 ด้าน มี สนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่
ด้านหน้า เป็ น 3 สี เดียวกับสี ธงชาติไต้หวัน เป็ นตัวแทนของท้องฟ้ า พระอาทิตย์และเลือดเนื้ อที่สูญเสี ยไป เป็ น
สัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ

เทีย่ ง

คํ่า

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นํา ท่า นเดิ นทางสู่ ศู นย์ ปะการั งแดงชมอัญมณี ที่ ล้ าํ ค่ ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศู นย์
ปะการังแดง เป็ นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่ งปะการังแดงถื อเป็ นอัญมณี
ชั้นสู งและเป็ นที่แพร่ หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่ างกาย
ซึ่ งชาวไต้หวันนิ ยมนํามาทําเป็ นเครื่ องประดับชนิ ดต่างๆ เมื่อสวมใส่ ก็จะมีพลังอัศจรรย์
ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ดว้ ย ซึ่ งปะการังแดงนี้ จะถูกค้นพบ
ในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่ งมีอยูม่ ากที่สุด เกาะโอกินาว่า
ของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชี ยเท่านั้น ซึ่ งปะการังแดงนี้ จะอาศัย
อยู่ใต้ทะเลลึ กถึ ง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่ มมี การนํามาทําเครื่ องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดี ตเป็ น
เครื่ องประดับสําหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสู ง นําท่านเดิ นทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ มี
ความสู งที่สุดในโลก มีความสู งถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะ
เทื่อนของแผ่นดิ นไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลกด้วยความเร็ วต่อ
นาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ งของไทเปบริ เวณตึก101ช้อปปิ้ ง
สิ นค้าแบรนเนมชั้นนําราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึกไทเป 101) นําท่านเดิ นทางสู่
ตลาดซี เหมิ นติง จากนั้นให้ท่ า นได้อิส ระช้อปปิ้ งแหล่ ง ช้อปปิ้ ง ซี เหมิ นติ ง เปรี ย บเสมื อนสยาม สแควร์ ใ น
กรุ งเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่ นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่ นมากมาย
อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม ATAMI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ า อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ้าแร่ ธรรมชาติ ที่
อุดมไปด้ วยแร่ ธาตุทมี่ ีสรรพคุณในการรักษาโรคต่ าง ๆ จึงเชื่อว่าถ้ าได้ แช่ นํา้ แร่ แล้วจะทําให้

ผิวพรรณ

สวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้ *** กรุ ณาเตรียมชุ ดว่ ายนํา้ และหมวกคลุมผม***

วันทีส่ ี่

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น – สื อเฟิ่ น – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทาง สู่ เมืองจี่หลง นําท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนเก่ าจิ่ว

เช้า

เฟิ่ นซึ่ งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยกษัตริ ยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนกั ขุดทองจํานวนมากพา
กันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆ ทําให้จาํ นวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้าย
ออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ " เปยฉิ งเฉิ ง
ชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิ ว " ทัศนี ยภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมาก
เดิ นทางมาชื่ นชมความงดงามของที่ นี่ นอกจากนี้ ย งั มี ถนนคนเดิ นเก่ าแก่ ที่มีชื่อเสี ย งที่ สุดในไต้หวัน ทําให้จิ่
วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชี วิตชี วาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้ อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบวั ลอย
เผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่ องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้ อกลับมาเป็ นของ
ฝากได้ นอกจากนี้ ยงั มีสินค้าอีกมากมายที่ทาํ ให้ท่านได้เพลิ ดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สื อเฟิ่ น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง
เทีย่ ง

บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

15.40 น.

เหินฟ้ าเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบิน Tigerairเทีย่ วบินที่ IT505
(ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

18.45 น.

ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.


หมายเหตุบริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่ มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ขอสงวนการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะ
การชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

อัตราค่ าบริการ *** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***
กําหนดการเดินทาง ***ไม่ มีแจกกระเป๋ า ***
ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก พักเดีย่ ว
16-19, 18-21, 19-22 ส.ค. // 30 ส.ค.-2 ก.ย. 60

11,999.-

3,900.-

เนื่ อ งจากเป็ นราคาพิ เ ศษ เมื่อ ท่ านเดิ นทางไปกั บคณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่ านตามคณะท่ อ งเที่ ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีก าร
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระเงิน
เพิม่ 2,000-3,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ ได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
 ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 ***ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถท้ องถิ่น 1,200 NTD ตลอดการเดินทาง ***
 ***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ สินนํา้ ใจ***
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชําระเต็มภายใน 3 วัรหลังการจอง ( ไม่ นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผูจ้ อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู ้
จองจะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมี
ค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
2.3 ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง ตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้วแต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง และบริ ษทั ฯ
จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่า นตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ และไม่อาจขอคื นเงิ นได้ รวมถึ ง เที่ ย วบิ นพิ เศษเช่ น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์

ทั้ง หมดเนื่ อ งจากค่ า ตั๋ว เป็ นการ

เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล
หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อนั เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบินจะไม่มีการคืนเงิ นใดๆทั้งสิ้ นแต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

