BT-TPE03 SL
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วันแรก
. น.

สนามบินดอนเมือง
พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร ผูโ้ ดยสาร ขาออก ชัน ประตู
เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน

วันทีสอง

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
วัดพระถังซําจัง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี
ä (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เทียวบินที SL398
(ไม่มีบริการอาหารบนเครือง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถินเร็ วกว่าประเทศไทย ชัวโมง)
äบริการอาหารเช้ า อิมอร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครืองดืมขึนชือของไต้หวัน
นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ - ชัวโมง)
äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืนเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
วัด แห่ ง นี เป็ นวั ด ใหม่ ที ทางการญี ปุ่ นสร้ า งขึ น
หลังจากทําการสร้างเขือนทําให้วดั เก่า วัด จมอยู่
ไต้เขื อน การออกแบบของวัด เหวิน หวู่โ ครงสร้ า ง
คล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจี น ภายใน
วิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่ งความ
ซือสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู
ณ วัด เหวิน หวู่นี ชาวไต้ หวันจะนิยม
แขวนกระดิ งลมเพือเป็ นการสั ก การะ
องค์เทพเจ้ากวนอู
อัฐิของพระถังซําจัง ณ วัดพระถังซําจัง
หรื อ วัดเสวียนกวง ตังอยูบ่ นเนิ นเขาริ ม
ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ชือของพระใน
สมัย ราชวงศ์ถ ัง ที เดิ น ทางไปอัญ เชิ ญ
พระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิม
อัฐิของท่านทางการประเทศญีปุ่ นเป็ นผู้
เก็ บ ดู แ ลรั ก ษาไว้ และได้ แ บ่ ง มอบ

03.10 น.
08.00 น.
เช้ า
เทียง
นําท่าน

สักการะ
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จากนัน

จากนัน
คํา

ทีพัก
วันทีสาม
เช้ า
จากนัน

เทียง

ให้กบั ประเทศไต้หวัน ปัจจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ทีนี
นําท่านล่ องเรือชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทรา หรื อ SUN MOON LAKE แหล่งนําจืดใหญ่ทีสุดบน
เกาะไต้หวัน ทีมาของชือทะเลสาบสุริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิ ตย์
และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยนั จันทราเกิดจากการสร้างเขื อนกักเก็บ
นําทําให้มขี นาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับนําทะเล เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศ
เย็นสบายตลอดทังปี และนําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื องมาจากได้รับการดูแลเรื องความสะอาด
และมลพิศอย่างเคร่ งครัด
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี
äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้ อน
ให้ ท่านได้ เลือกสรร หมู ไก่ เนือ ปลา และ บุปเฟ่ ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ ในวันเดินทางได้ เลยค่ะ

หรือเทียบเท่ า (เมืองเจียอี) พัก คืน
เจียอี ● อุทยานอาลีซาน ● นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้ านใบชา ● ไถจง ● ไนท์ มาร์ เก็ต
ä(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพัก
เดินทางเดินทางขึนเขาอุทยานอาลีซานอุทยานทีมีความสวยงามและมีชือเสี ยงทีสุ ดในเกาะไต้หวัน นําท่ านเดิน
ชมอุทยาน ตามเส้น ทางธรรมชาติ โอบล้อมไปด้ว ยป่ าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ , ปี และชมสวน
ซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนันนําท่ านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนัน
นําท่ านนังรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่ าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานทีมีความ
อุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL

äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืนเมือง
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จากนัน

นําท่ านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพือให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์
จากการดืมชา ทังชาอูห่ ลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื อชาอู่หลงทีขึนชือของไต้หวันไปเป็ น
ของฝากและดืมทานเอง

นําท่ าน

เดินทางกลับเมืองไถจง
นําท่านเดินช็อปปิ งตลาดกลางคืนทีใหญ่ ทีสุ ดในไต้ หวันฟ่ งเจียไนท์ มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที
แห่งนี ติดกับหมายลัยฟ่ งเจียทําให้มนี กั ศึกษาของมหาลัยมาเดินเป็ นจํานวนมาก มีสิ นค้าหลากหลายมากมากให้
ท่านได้เลือกสรรจําหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วนใหญ่ จาํ หน่ ายอาหารต่างๆ ทังมือหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่
ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มกุ มันทอด อาหารปิ งย่าง ฯลฯ
äอิสระอาหารคํา ณ ฟ่ งเจียไนท์ มาเก็ต
King bridge hotel หรือเทียบเท่ า (เมืองไถจง)
ไทเป ● ร้ านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค ● ถ่ ายรูปกับตึกไทเป ● ชอปปิ งซีเหมินติง
ä(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
äบริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพัก
นําท่านแวะชมร้ านขนมพายสั บปะรดร้ านนี เป็ นร้านซึงได้การรับรองคุณ ภาพจากการท่องเทียวแห่ งประเทศ
ไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนําได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลต
ไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ
นําท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ น
แหลมยืนลงไปในทะเล เกิดขึนจากการเคลือนทีของแผนเปลือกโลก โดดเด่น ด้วยหิ นแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึง
เกิดจากการกัดเซาะของนําทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที หิ นรู ปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหิ นรู ปเจ้าหญิง
หินรู ปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกนําทะเลสี ครามสวยงาม
แปลกตา

คํา
ทีพัก
วันทีสี
เช้ า

จากนัน
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เทียง
จากนัน

จากนัน

äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟดสไตล์
จนี
ู๊

นําท่านแวะชมของทีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้ อย Germanium (GE) ซึงทําเป็ นเครื องประดับทังสร้อยคอและสร้อย
ข้อมือซึงมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคณ
ุ สมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิ คส์ ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื น
ตัวหลังเจ็บป่ วยให้สนลงและภายในศู
ั
นย์แห่งนี ยังมีผลิตภัณฑ์เครื องประดับจากปะการังสี แดงอัญมณี ลาค่
ํ าจาก
ใต้ทะเลของใต้หวัน ทังจีประดับ แหวน ต่างๆ ทังยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึงเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวัน
ซึงเป็ นสิ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นําท่านชมอนุ สรณ์ ส ถาน เจีย งไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาํ คัญ รถ และ จําลองห้องทํางานของท่ าน เจี ยง ไค เช็ค ซึ ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที ของไทย ครั ง
เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมือวันที มิถนุ ายน พ.ศ. , และไฮไลท์อกี อย่าง ณ อนุ สรณ์สถานแห่ งนี คือ การ
ชม การเปลียนเวรยามของทหารรักษาการรู ปปั นสําริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึงจะเปลียนเวรทุกๆชัวโมง

จากนัน

นําท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ ตึกไทเป ( ไม่รวมค่าขึนตึก) ตึกระฟ้ าสูงทีสุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกทีสูง
ที สุ ดในโลกในปี พ.ศ. , – พ.ศ. , ตึ ก ไทเป ได้รับรางวัล “ผูน้ ําการออกแบบพลังงานและ
สิ งแวดล้อม” ตึก ไทเป มี
จํา นวนชันทั งหมด
ชั น
และ ชันใต้ดินอีก ชัน ชัน จะเป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
และร้ า นอาหารชั นนํ า เช่ น
DIN TIA FUNG DIMSUM
,ZARA . ROLEX ,
PANNERAI ,DIOR ,
CHANEL ฯลฯ

คํา

นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย) หรื อทีคนไทยรู้จกั กันในนาม สยามสแควร์แห่ งไทเป
เป็ นย่านช็อปปิ งของวัยรุ่ นและวัยทํางานของไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ งของนักท่องเทียวด้วยเช่นกัน ในย่านนี
เป็ นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็ นสีตา่ งๆ เช่น แดง เขียว นําเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลย
และทําสีไว้อย่างเป็ นระเบียบ ร้านค้าแนะนําสําหรับนักท่องเทียวชาวไทย ซึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ %
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คํา
ทีพัก
วันทีห้ า
เช้ า
10.45 น.
13.35 น.

ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึงรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคาถูก
มากๆ
äอิสระอาหารคํา ณ ซีเหมินติง
Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทียบเท่ า (เมืองเถาหยวน)
ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
ä (เช้ า/-/-)
äบริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เทียวบินที SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครือง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
.............................................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงือนไขรายการท่ องเทียว

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว
ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา 5 วัน คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริมเดินทาง

มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ก.ย.

กลับจากเดินทาง จํานวน ราคาผู้ใหญ่

มิ.ย.
มิ.ย.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

ราคาเด็ก

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดียว

14,900

14,900

13,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

17,900

17,900

16,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

17,900

17,900

16,900

4,000

17,900

17,900

16,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000
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ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

17,900

17,900

16,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

อัตราค่าบริการรวม
ü ตัวเครืองบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงตัวไม่สามารถระบุทีนังได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กําหนด
ü ทีพักโรงแรมตามรายการ คืน (ห้ องพักแบบ ท่ าน และ ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรือต้ องการพักเดียวท่ านสามารถ
ชําระค่าบริการเพิมเติมได้ โดยทําการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่ านัน
ü อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ü ค่าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ
ü ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานทีท่ องเทียวตามรายการระบุ
ü ค่าไกด์ ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์ นําเทียวตามรายการ
ü ภาษีนํามันและภาษีตวทุ
ั กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง)
ü ค่าระวางนําหนักกระเป๋ าไม่เกิน กก./ท่ าน ไม่เกิน ใบ และ ถือขึนเครืองได้ ท่านละ กก./ ใบ
ü ประกันอุบัติเหตุวงเงิน , , บาท (เป็ นไปเงือนไขตามกรมธรรม์ )
เงือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้ รับอุบัตเิ หตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม

´ ภาษีหัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพิม %
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´ ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
´ ค่ าวีซ่าเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสํ าหรับชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับ การยกเว้ น การทํ าวีซ่าเข้ าประเทศ
ไต้หวัน)
´ ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีด ทีไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
´ ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้าหน้ าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่ างประเทศ
ซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
´ ค่าทิปไกด์ ท้องถิน,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ ท่ าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
´ ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนําใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
**ขณะนีนักท่องเทียวชาวไทยได้ รับการยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลียนแปลงจะต้องกลับมายืนวีซ่าเข้ าออกปกติ ทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิมอีกท่ านละ , บาท หรือมากกว่าตามทีสถานฑูตกิ าํ หนด (ไม่รวมค่าบริการ) **

กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงือนไขต่ างๆ ก่ อนทําการจองและชําระเงินคะ
เงือนไขการสํ ารองทีนังและการยกเลิกทัวร์
.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา , บาทส่ วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า วัน
มิฉะนันถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง วัน)
.กรณียกเลิก
. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ ทงหมด
ั
ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน
. ยกเลิกการเดินทาง - วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ %และริบเงินมัดจําทังหมด
. ยกเลิกภายใน วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าทัวร์ ทงหมดไม่
ั
ว่ากรณีใดๆทังสิน
. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ
ท่ านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที
บริษัทฯกําหนดไว้( ท่ านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่ าน
.คณะผู้เดินทางจํานวน ท่ านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทมีี ผ้เู ดินทางไม่ถึง ท่ านขอสงวนสิทธิเลือนวันเดินทางหรือยกเลิก
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ า วันก่อนการเดินทาง
.กรณีทีท่ านต้องออกตัวภายในประเทศเช่ น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทัวร์ ,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้ าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่
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รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงือนไขดังกล่าว
.ลูกค้าทีไม่ประสงค์จะลงร้ านสินค้าทีระบุตามรายการทัวร์ เพิมท่ านละ , บาท/ร้ าน
.กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่ องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทังสิน

รายละเอียดเพิมเติม

Ø บริษัทฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
Ø เทียวบิน , ราคาและรายการท่ องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
Ø หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว
เท่ านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม
แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัตเิ หตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากความ
ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทกระเป๋
ี
าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
Ø กรณีทการตรวจคนเข้
ี
าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
Ø ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่ านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลียนชือได้
Ø เมือท่ านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่างๆทีได้ ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด
Ø กรุ๊ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ทงหมด
ั
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Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้ าเปลียนไป ดังนัน ท่ านต้องทํา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์
Ø กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็ นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน
Ø กรณี “หญิงตังครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชัี ดเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน
Ø กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่ องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทังสิน

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพือประโยชน์ ของท่ านเอง**
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