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กรุงเทพ • สุ วรรณภูมิ • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง •มิฮายาร่ าไอศกรีม • ไถจงไนท์ มาเก็ตä(-/กลางวัน/เย็นอิสระ)
พร้ อมกันที สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคาร ขาออก ชัน ประตู เคาท์ เตอร์ Q สายการบินเวียดเจ๊ทแอร์ เวย์
VIETJET AIRWAY โดยมีเจ้ าหน้ าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่ าน
. น.
ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน โดยเทียวบิน VZ560
หมายเหตุ
เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็ นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกทีนังได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นัง
วันแรก
. น.

ติดกันและไม่สามารถเลือกช่ วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็ นไปตามเงือนไขสายการบิน
. น.

เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถินเร็ วกว่าประเทศไทย ชัวโมง)

เทียง

äบริการอาหารเทียง อิมอร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครืองดืมขึนชือของไต้หวัน

เดินทางสู่

หมู่บ้านสายรุ้ง เป็ นหมูบ่ า้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนทีลี ภัยมาอยูก่ นั ทีไต้หวัน
ซึงสร้างขึ นอย่างง่ายๆจากวัสดุทัวไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สนั สดใสตามผนังและ
กําแพงในหมูบ่ า้ นจนเป็ นทีสนใจของบุคคลทัวไปทําให้มีชือเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเทียวชือดังของ
เมืองไทจงไปในทีสุด

เดินทางสู่รา้ น MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่ า)
★★พิเศษให้ ท่านได้ ชิมไอศกรีมท่ านละ 1 SCOOP★★สุ ดยอดร้ านของหวานเมืองไทจง ที มีดีทังความ
สวยและความอร่ อย เป็ นร้านไอติมและร้านอาหารชือดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี เป็ นโรงพยาบาลตา
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ต่อมาได้ดดั แปลงเป็ นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงั คงกลิ นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการ
ตกแต่งแนว Harry Potter การมีจดุ ขายเฉพาะตัวนีทําให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

จากนัน

นําท่านเดินช้อปปิ งไถจงไนท์ มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จาํ หน่ายอาหารต่างๆ ทังมือหลัก
และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มกุ มันทอด อาหารปิ งย่าง ฯลฯ

คํา

äอิสระอาหารคํา ณ ไถจงไนท์ มาเก็ต

ทีพัก

KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน ประเทศไต้ หวัน (เมืองไถจง)

วันทีสอง

ล่องเรือสุ ริยนั จันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป

ปลาไทเป

• สร้ อยสุ ขภาพ • ตลาด

ä(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

เช้ า

äบริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพัก

จากนัน

นําท่าน ล่ องเรือชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทราหรื อ SUN MOON LAKE แหล่งนําจืดใหญ่ทีสุด
บนเกาะไต้หวัน ทีมาของชือ
ทะเลสาบสุ ริ ย นั จัน ทรา มา
จ า ก ทิ ศ ต ะ วั น ออ ก ข อ ง
ทะเลสาบมี ล ัก ษณะคล้า ย
พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ แ ล ะ ทิ ศ
ตะวัน ตกของทะเลสาบมี
ลัก ษ ณะคล้า ยพ ระจั น ทร์
ทะเลสาบสุ ริ ยันจันทราเกิ ด
จากการสร้างเขือนกักเก็บนํา
ทําให้มขี นาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับนําทะเล

เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศ

เย็นสบายตลอดทังปี และนําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื องมาจากได้รับการดูแลเรื องความ
สะอาดและมลพิศอย่างเคร่ งครัด
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นําท่ าน

สักการะอัฐิของพระถังซําจัง ณ วัดพระถังซําจัง
หรือ วัดเสวียนกวง ตังอยูบ่ นเนินเขาริ มทะเลสาบ
สุ ริ ยนั จัน ทรา ชื อของพระในสมัยราชวงศ์ถ ังที
เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพู
ทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญีปุ่ นเป็ นผู้
เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศ
ไต้หวัน ปัจจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ทีนี
นําท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่ งนี เป็ นวัดใหม่ทีทางการญีปุ่ นสร้างขึ น
หลังจากทําการสร้างเขือนทําให้วดั เก่า วัด จมอยูไ่ ต้เขือน การออกแบบของวัดเหวินหวูโ่ ครงสร้างคล้าย
กับพระราชวังกูก้ ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื อสัตย์ และ
คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิงลมเพือเป็ นการ
สักการะองค์เทพเจ้ากวนอู

เทียง

äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
นํ า ท่ า นชิ ม ชาอู่ ห ลง และ ชมการสาธิ ต การชงชาแบบต่ า งๆ
เพือให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดืม
ชา ทังชาอูห่ ลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื อ
ชาอูห่ ลงทีขึนชือของไต้หวันไปเป็ นของฝากและดืมทานเอง

จากนัน

เดินทางสู่ เมืองไทเปใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง
นําท่านถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป
ในโลกในปี พ.ศ. ,
สิ งแวดล้อม” ตึ ก ไทเป

(ไม่รวมค่าขึ นตึก) ตึกระฟ้ าสูงทีสุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกทีสูงทีสุ ด

– พ.ศ. ,

ตึ ก ไทเป

มีจ าํ นวนชันทังหมด

ได้รั บรางวัล “ผูน้ ําการออกแบบพลังงานและ
ชัน และ ชันใต้ดิ นอีก ชัน ชัน - จะเป็ น

ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหารชันนําเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI
,DIOR , CHANEL ฯลฯ
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จากนัน

นําท่านแวะชมของทีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้ อย Germanium (GE) ซึงทําเป็ นเครื องประดับทังสร้อยคอและ
สร้อยข้อมือซึงมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคณ
ุ สมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิ คส์
ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลด
ระยะเวลาฟื นตัวหลังเจ็บ ป่ วยให้สันลงและภายในศูนย์แห่ งนี ยังมีผลิตภัณฑ์เครื องประดับจากปะการั ง สี
แดงอัญมณี ลาค่
ํ าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทังจีประดับ แหวน ต่างๆ ทังยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึงเป็ นของ
ประดับบ้านชาวไต้หวันซึงเป็ นสิ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

จากนัน

เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็ นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ทีใหญ่ทีสุดของไต้หวัน
สถานทีแลนด์มาร์กอีกหนึงแห่งของไต้หวัน เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการหลังจากการปรั บปรุ งพื นทีตลาดเดิม
เมือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญปุ่ี นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทังของทะเล ทีจัดให้บริ การ
เป็ นโซนของแต่ละประเภทอาหารจํานวนมากมาย ทังนี คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัว
ในตลาดปลาปรุ งสุกได้ตามใจชอบ รับประกันคุณ ภาพของอาหารและความสะอาดทีจะทําให้คุณ ลืมภาพ
ตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย

เย็น

ä อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป

ทีพัก

CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน)

วันทีสาม

ร้ านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว • ถนนโบราณจิวเฟิ น • ศูนย์เครืองสําอาง • อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็ค • ซีเหมินติง

ä(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

เช้ า

äบริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพัก

จากนัน

นํา ท่ า นแวะชม ร้ านขนมพายสั บ ปะรด ร้ านนี เป็ นร้ านซึ งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที ยวแห่ ง
ประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนําได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น
ข้าวตังสาหร่ าย ฯลฯ

จากนัน

นําท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋หลิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ น
แหลมยืนลงไปในทะเล เกิดขึนจากการเคลือนทีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารู ปร่ างต่างๆ
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ซึงเกิดจากการกัดเซาะของนําทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยูท่ ี หินรู ปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหิ นรู ปเจ้า
หญิง หินรู ปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ ท่ านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคนําทะเลสีคราม
สวยงามแปลกตา

เทียง

äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน

จากนัน

นําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิวเฟิ น Jiufen Old Street หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึงในอดีตเคยเป็ น
แหล่งขุดทองชื อดังของไต้หวัน เมือกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรื อนแบบเก่ าเป็ นสิ งดึ งดูดใจให้
นักท่องเทียวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทังร้านนําชา ร้านขายขนม และ ของทีระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้าน
โบราณซึงประดับด้วยโคมไฟสีตา่ งๆและตรอกซอยเล็กๆทีเต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเทียวจํานวนมาก

จากนัน

แวะซือสินค้าผลิตภัณฑ์เครื องสําอางต่างๆที ศูนย์เครืองสําอาง และ นําท่านชมอนุสรณ์ สถาน เจียงไคเช็ค
(Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ สรณ์รําลึกถึงท่านอดีต ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ

ของใช้สาํ คัญ รถ และ จําลองห้องทํางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึงภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที ของไทย ครั งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมือ
วันที มิถนุ ายน พ.ศ. ,

และไฮไลท์อกี อย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี คือ การชม การเปลียนเวรยามของ

ทหารรักษาการรู ปปั นสําริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึงจะเปลียนเวรทุกๆชัวโมง

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

คํา

äอิสระอาหารมือเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง

นําท่าน

เดิ น ทางสู่ ซี เหมิ น ติ ง (อิ ส ระอาหารคํ าตาม
อัธ ยาศั ย ) หรื อ ที คนไทยรู ้ จ กั กัน ในนาม สยามส
แควร์แห่ งไทเปเป็ นย่านช้อปปิ งของวัยรุ่ นและวัย
ทํา งานของไต้ห วัน ยัง เป็ นแหล่ ง ช็ อ ปปิ งของ
นักท่องเทียวด้วยเช่นกัน ในย่านนี เป็ นถนนคนเดิน
โดยแบ่ งโซนเป็ นสี ต่ างๆ เช่ น แดง เขี ยว นําเงิ น
โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุ หมายเลยและทําสี ไว้อย่างเป็ นระเบี ยบร้ านค้าแนะนําสําหรั บ
นักท่องเทียวชาวไทย ซึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ

% ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE ,

ADIDAS , H&M , MUJI ซึงรวมสินค้ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ
ทีพัก

CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน)

วันทีสี

สนามบินไถจง • กรุ งเทพฯ

เช้ า

äบริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพัก

จากนัน

นําท่านเดินทางสู่สนามบินไถจง เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

. น.

ä(เช้ า/-/-)

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เทียวบินที VZ561
**ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง**

. น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
...........................................................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว

ตารางวันเดินทาง ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว
หมู่บ้านโบราณ จิวเฟิ น 4 วัน คืน โดยสายการบิน VIETJET (VZ)
เริมเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดียว

มิ.ย.

มิ.ย.

31+1

14,900

14,900

13,900

4,000

มิ.ย.

มิ.ย.

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

มิ.ย.

มิ.ย.

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

ก.ค.

ก.ค.

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

ก.ค.

ส.ค.

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

ส.ค.

ส.ค.

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

ส.ค.

ส.ค.

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

ก.ย.

ก.ย.

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

18 ก.ย.

ก.ย.

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

ต.ค.

ต.ค.

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

16 ต.ค.

ต.ค.

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

อัตราค่ าบริการรวม
ตัวเครืองบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลียนแปลงตัวไม่ สามารถระบุทนัี งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้กําหนด
ทีพักโรงแรมตามรายการ คืน (ห้ องพักแบบ ท่ าน และ ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดียวท่ านสามารถชํ าระค่ าบริ การ
เพิมเติมได้ โดยทําการจองและชําระเงินก่ อนการเดินทางเท่ านัน
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์ )
ค่าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานทีท่ องเทียวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์ นําเทียวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน , , บาท (เป็ นไปเงือนไขตามกรมธรรม์ )
เงือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณี ทีได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการเดิน ทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพ ย์สิน ส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรับขึนก่ อนวันเดินทาง)
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ü ค่าระวางนําหนักกระเป๋ าไม่ เกิน กก./ท่ าน ไม่ เกิน ใบ และ ถือขึนเครืองได้ ท่านละ กก./ ใบ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
´
´
´
´
´

ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย %และภาษีมูลค่าเพิม %
ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย
ค่าวีซ่าเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสํ าหรับชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับการยกเว้ นการทําวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน)
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสั งเพิมพิเศษ,โทรศั พท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดทีไม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ ให้
ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่ างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ
´ ค่าทิปไกด์ ท้องถิน,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ ท่ าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
´ ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนําใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิป ค่ะ)
**ขณะนีนักท่ องเทียวชาวไทยได้ รับการยกเว้ นการทําวีซ่าหากมีการเปลียนแปลงจะต้ องกลับมายืนวีซ่าเข้ าออกปกติ ทางทัวร์ จะต้ องเรี ยกเก็ บ
ค่าวีซ่าเพิมอีกท่ านละ , บาท หรือมากกว่ าตามทีสถานฑูตกําหนด (ไม่ รวมค่าบริการ) **
กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงือนไขต่ างๆ ก่ อนทําการจองและชํ าระเงินค่ะ
เงือนไขการสํ ารองทีนังและการยกเลิกทัวร์
.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชํ าระมัดจํา , บาทส่ วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า วัน มิฉะนันถือ
ว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่ วงเทศกาลกรุณ าชํ าระก่ อนเดินทาง วัน)
.กรณียกเลิก
. ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ ทังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงือนไขใดๆทังสิ น
. ยกเลิกการเดินทาง - วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ %และริบเงินมัดจําทังหมด
. ยกเลิกภายใน วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิการคืนเงินค่ าทัวร์ ทงหมดไม่
ั
ว่ากรณีใดๆทังสิ น
. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลือนการเดินทางของท่ านไปยัง
คณะต่ อไปแต่ ทังนีท่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายทีไม่ สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ า
เพียง วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี
.บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการเก็บ ค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนทีบริษทั ฯกําหนดไว้
( ท่ านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษทั ฯและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชํ าระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเกิด
จากการยกเลิกของท่ าน
.คณะผู้เดินทางจํานวน ท่ านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง ท่ านขอสงวนสิ ทธิเลือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดย
ทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า วันก่ อนการเดินทาง
.กรณีทท่ี านต้ องออกตัวภายในประเทศเช่ น (ตัวเครื องบิน ,ตัวรถทัวร์ ,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครังก่ อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้า
ท่ านออกตัวภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงือนไขดังกล่ าว
.ลูกค้ าทีไม่ ประสงค์จะลงร้ านสิ นค้ าทีระบุตามรายการทัวร์ เพิมท่ านละ , บาท/ร้ าน
.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนําเงิน)เดินทางเพือการท่ องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่ คนื ค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทังสิ น
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รายละเอียดเพิมเติม
Ø บริษทั ฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
Ø เทียวบิน , ราคาและรายการท่ องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ
Ø หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพือท่ องเทียวเท่ านัน
(หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถงึ และไม่ สามารถเดินทางได้ )
Ø ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังจากไทยและ
ต่ างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงือนไขนีในกรณี
ทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
Ø ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่ องเทียว(ซึงลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
Ø ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ ท่านโดนปฎิเส
ธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรทีทําให้ ใบหน้ าเปลียนไป ดังนัน ท่ านต้ องทําพาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทํา
การจองทัวร์
Ø กรณีมี “คดีความ” ทีไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึงเป็ นสิ งทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ
ทังสิ น
Ø กรณี “หญิงตังครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุ ชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์
ทีชัดเจน สิ งนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น
Ø ทางบริษัทฯจะไม่ รบั ผิดชอบใดๆทังสิ น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทียวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบางมือ,
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
Ø ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเกิ
ี ดจากความประมาทของ
นักท่ องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
Ø กรณีทีการตรวจคนเข้ าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิทีจะไม่ คนื ค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทังสิ น
Ø ตัวเครื องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีทท่ี านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลียนชื อได้
Ø เมือท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทังหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่ าท่ าน
ได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่ างๆทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแล้ วทังหมด
Ø กรุ๊ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึงเทียวบิน
พิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ทังหมด
** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพือประโยชน์ ของท่ านเอง*
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