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วันแรก สนามบินดอนเมอืง

.  น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมอืง อาคาร  ผูโ้ดยสาร ขาออก ชนั ประตู

เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หน้าทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันทีสอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา

วัดพระถังซําจัง ● วัดเหวนิหวู่ ● เจียอี ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)

03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เทียวบินที SL398

(ไม่มีบริการอาหารบนเครือง)

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้

(เวลาทอ้งถินเร็วกวา่ประเทศไทย  ชวัโมง)

เช้า äบริการอาหารเช้า อมิอร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครืองดืมขึนชือของไต้หวัน

นาํท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ -  ชวัโมง)

เทียง äบริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพนืเมอืง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี

นาํท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู

วัดแห่งนี เป็นวัดใหม่ทีทางการญี ปุ่นสร้างขึ น

หลงัจากทาํการสร้างเขือนทาํใหว้ดัเก่า  วดั จมอยู่

ไต้เขือน การออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสร้าง

คลา้ยกับพระราชวงักู้กง ของประเทศจีน ภายใน

วิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจา้แห่งความ

ซือสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู

ณ วัด เหวินหวู่นี ชาวไต้หวันจะนิยม

แขวนกระดิงลมเพือเป็นการสักการะ

องค์เทพเจ้ากวนอู

สักการะ อฐิัของพระถังซําจงั ณ วัดพระถังซําจัง

หรือ วัดเสวียนกวง ตงัอยูบ่นเนินเขาริม

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชือของพระใน

สมัยราชวงศ์ถังทีเดินทางไปอัญเชิญ

พระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิม

อฐิัของท่านทางการประเทศญีปุ่นเป็นผู ้

เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบ
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ให้กบัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวที้นี

จากนนั นาํท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจนัทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งนาํจืดใหญ่ทีสุดบน

เกาะไตห้วนั ทีมาของชือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย์

และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขือนกกัเก็บ

นาํทาํให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบันําทะเล  เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศ

เยน็สบายตลอดทงัปีและนาํในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนืองมาจากไดรั้บการดูแลเรืองความสะอาด

และมลพิศอย่างเคร่งครัด

จากนนั นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจยีอี

คาํ äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน

ให้ท่านได้เลอืกสรร หมู ไก่ เนือ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทัวร์ในวนัเดินทางได้เลยค่ะ

ทีพัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเจียอ)ี พกั  คนื

วันทีสาม เจียอี ● อุทยานอาลซีาน ● นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เกต็

ä(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

จากนัน เดินทางเดินทางขึนเขาอุทยานอาลซีานอุทยานทีมีความสวยงามและมีชือเสียงทีสุดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ ,  ปีและชมสวน

ซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนนันําท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนัน

นําท่านนังรถไฟโบราณชมอุทยาน ผา่นเสน้ทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานทีมีความ

อุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล

เทียง äบริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพนืเมอืง
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จากนนั นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพือให้ท่านไดช้งชาอยา่งถกูวิธีและไดรั้บประโยชน์

จากการดืมชา ทงัชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซือชาอู่หลงทีขึนชือของไตห้วนัไปเป็น

ของฝากและดืมทานเอง

นําท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง

นาํท่านเดินช็อปปิงตลาดกลางคนืทีใหญ่ทีสุดในไต้หวนัฟ่งเจียไนท์มาเกต็ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที

แห่งนีติดกบัหมายลยัฟ่งเจียทาํให้มีนักศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจาํนวนมาก มีสินคา้หลากหลายมากมากให้

ท่านไดเ้ลือกสรรจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทังมือหลกัและอาหารทานเล่น เช่น ไก่

ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารปิงยา่ง ฯลฯ

คาํ äอสิระอาหารคํา ณ ฟ่งเจียไนท์มาเกต็

ทีพัก King bridge hotel หรือเทียบเท่า (เมืองไถจง)

วันทีสี ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลวิ ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน

เจยีงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตกึไทเป ● ชอปปิงซีเหมินตงิ ä(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ)

เช้า äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

นาํท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนีเป็นร้านซึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเทียวแห่งประเทศ

ไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลต

ไส้เกาลดั หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนนั นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น

แหลมยืนลงไปในทะเล เกิดขึนจากการเคลือนทีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึง

เกิดจากการกดัเซาะของนาํทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง

หินรูปมงักร และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิกนําทะเลสีครามสวยงาม

แปลกตา



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

เทียง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ดสไตล์จนี

จากนนั นาํท่านแวะชมของทีระลึก ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึงทาํเป็นเครืองประดบัทังสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ

สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟืน

ตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้นัลงและภายในศูนยแ์ห่งนียงัมีผลิตภัณฑ์เครืองประดับจากปะการังสีแดงอญัมณีลาํค่าจาก

ใตท้ะเลของใตห้วนั ทงัจีประดบั แหวน ต่างๆ ทงัยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนั

ซึงเป็นสิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

จากนนั นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไต้หวนั รวบรวม ประวติั  ของใช้สาํคญั รถ และ จาํลองหอ้งทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที  ของไทย ครัง

เสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเมือวนัที  มิถุนายน พ.ศ. ,  และไฮไลท์อีกอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนีคือ การ

ชม การเปลียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปันสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึงจะเปลียนเวรทุกๆชวัโมง

จากนนั นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ตกึไทเป ( ไม่รวมค่าขนึตกึ) ตึกระฟ้าสูงทีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกทีสูง

ทีสุดในโลกในปี พ.ศ. , – พ.ศ. ,  ตึก ไทเป  ได้รับรางวลั “ผูน้ําการออกแบบพลงังานและ

สิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป  มี

จ ํานวนชันทังหมด  ชัน

และ ชนัใตด้ินอีก  ชนั ชนั -

 จะ เป็น ห้างสรรพสินค้า

และร้านอาหารชันนํา เ ช่ น

DIN TIA FUNG DIMSUM

,ZARA . ROLEX ,

PANNERAI ,DIOR ,

CHANEL ฯลฯ

คาํ นาํท่านเดินทางสู่ ซีเหมนิตงิ(อสิระอาหารคําตามอัธยาศัย) หรือทีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นยา่นช็อปปิงของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปปิงของนกัท่องเทียวดว้ยเช่นกนั ในยา่นนี

เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นาํเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลย

และทาํสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะนาํสาํหรับนักท่องเทียวชาวไทย ซึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ %
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ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูก

มากๆ

คาํ äอสิระอาหารคํา ณ ซีเหมนิตงิ

ทีพัก Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทียบเท่า (เมืองเถาหยวน)

วันทห้ีา ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง ä (เช้า/-/-)

เช้า äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย

10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เทียวบินที SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครือง)

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ

.............................................................................................................................

อัตราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน  อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลวิ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน  คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริมเดินทาง กลับจากเดินทาง จาํนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดียว

 มิ.ย.  มิ.ย. 14,900 14,900 13,900 4,000

 มิ.ย.  มิ.ย. 15,900 15,900 14,900 4,000

 มิ.ย.  ก.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ก.ค.  ก.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ก.ค.  ก.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ก.ค.  ก.ค. 17,900 17,900 16,900 4,000

 ส.ค.  ส.ค. 14,900 14,900 13,900 4,000

 ส.ค.  ส.ค. 17,900 17,900 16,900 4,000

 ส.ค.  ส.ค. 17,900 17,900 16,900 4,000

 ส.ค.  ส.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ส.ค.  ก.ย. 14,900 14,900 13,900 4,000

 ก.ย.  ก.ย. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ก.ย.  ก.ย. 15,900 15,900 14,900 4,000
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 ก.ย.  ก.ย. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ก.ย.  ก.ย. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ก.ย.  ก.ย. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ก.ย.  ต.ค. 14,900 14,900 13,900 4,000

 ก.ย.  ต.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ก.ย.  ต.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ต.ค.  ต.ค. 14,900 14,900 13,900 4,000

 ต.ค.  ต.ค. 14,900 14,900 13,900 4,000

 ต.ค.  ต.ค. 17,900 17,900 16,900 4,000

 ต.ค.  ต.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ต.ค.  ต.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ต.ค.  ต.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

 ต.ค.  ต.ค. 15,900 15,900 14,900 4,000

อัตราค่าบริการรวม

ü ตัวเครืองบินไป -กลบัพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวัไม่สามารถระบุทีนังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

กาํหนด

ü ทีพักโรงแรมตามรายการ  คืน (ห้องพักแบบ  ท่าน และ  ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพกัเดียวท่านสามารถ

ชําระค่าบริการเพมิเติมได้โดยทําการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านนั

ü อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมอืหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ü ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ

ü ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ

ü ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ

ü ภาษีนํามันและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง)

ü ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ กก./ท่าน ไม่เกนิ  ใบ และ ถือขึนเครืองได้ท่านละ  กก./ ใบ

ü ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)

เงือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

´ ภาษีหัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพิม %



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

´ ค่าทําหนังสือเดินทางไทย

´ ค่าวซ่ีาเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าเข้าประเทศ

ไต้หวัน)

´ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ

´ ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภิัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศ

ซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

´ ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์  ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

´ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

**ขณะนีนักท่องเทียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลยีนแปลงจะต้องกลบัมายนืวีซ่าเข้าออกปกต ิทางทัวร์

จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิมอกีท่านละ ,  บาท หรือมากกว่าตามทีสถานฑูตกํิาหนด (ไม่รวมค่าบริการ) **

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงือนไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงินคะ

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทัวร์

.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาทส่วนทเีหลอืชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั

มิฉะนนัถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วัน)

.กรณยีกเลกิ

.  ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคืนเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน

.  ยกเลกิการเดนิทาง -  วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ %และริบเงินมัดจาํทงัหมด

.  ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าทัวร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน

. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วย

กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง  วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทุกกรณี

.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที

บริษัทฯกําหนดไว้(  ท่านขนึไป)เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอนืทีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง

นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทเีกิดจากการยกเลกิของท่าน

.คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขนึไปจึงออกเดินทางในกรณีทมีีผู้เดินทางไม่ถึง  ท่านขอสงวนสิทธิเลอืนวนัเดินทางหรือยกเลกิ

การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการเดินทาง

.กรณทีีท่านต้องออกตวัภายในประเทศเช่น (ตัวเครืองบิน,ตวัรถทัวร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าททุีกครังก่อนทําการ

ออกตวั เนอืงจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลยีนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
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รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงือนไขดังกล่าว

.ลูกค้าทีไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าทีระบุตามรายการทัวร์เพมิท่านละ ,  บาท/ร้าน

.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดนิทางเพือการท่องเทยีวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ

กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทงัสิน

รายละเอียดเพิมเตมิ

Ø บริษัทฯมสิีทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเีกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้

Ø เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นสําคญั

Ø หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพอืท่องเทียว

เท่านนั (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ )

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนดั

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตภุัยพบิัติทางธรรมชาต(ิซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงอืนไขนใีนกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททัวร์)

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมอื,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

Ø กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน

Ø ตัวเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้

Ø เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทงัหมด

Ø กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลทต้ีองการันตมีดัจํากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รวมถึงเทยีวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด
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Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนนั ท่านต้องทํา

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์

Ø กรณมี ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน

Ø กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน

Ø กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดนิทางเพอืการท่องเทียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนืค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทงัสิน

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาํเพือประโยชน์ของท่านเอง**


