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วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง •มิฮายาร่าไอศกรีม • ไถจงไนท์มาเก็ตä(-/กลางวนั/เยน็อสิระ)

. น. พร้อมกนัที สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคาร  ขาออก ชัน  ประตู  เคาท์เตอร์ Q สายการบินเวยีดเจ๊ทแอร์เวย์

VIETJET AIRWAY โดยมเีจ้าหน้าทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

. น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไถจง ประเทศไต้หวนั โดยเทียวบนิ VZ560

หมายเหตุ เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กทีนงัได้ ทีนงัอาจจะไม่ได้นัง

ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทนีังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน

.  น. เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้

(เวลาทอ้งถินเร็วกวา่ประเทศไทย  ชวัโมง)

เทียง äบริการอาหารเทียง อมิอร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครืองดืมขึนชือของไต้หวัน

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมูบ่า้นเก่าของทหารผ่านศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนทีลีภยัมาอยูก่นัทีไตห้วนั

ซึงสร้างขึนอย่างง่ายๆจากวสัดุทัวไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสนัสดใสตามผนงัและ

กาํแพงในหมู่บา้นจนเป็นทีสนใจของบุคคลทัวไปทาํใหม้ีชือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเทียวชือดงัของ

เมืองไทจงไปในทีสุด

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มยิาฮาร่า)

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ทีมีดีทังความ

สวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชือดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านนีเป็นโรงพยาบาลตา
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ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกลินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการ

ตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวันีทาํให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อย่างไม่ขาดสาย

จากนนั นาํท่านเดินชอ้ปปิงไถจงไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทังมือหลกั

และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารปิงยา่ง ฯลฯ

คาํ äอสิระอาหารคํา ณ ไถจงไนท์มาเก็ต

ทีพัก KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั ประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)

วันทีสอง ล่องเรือสุริยนัจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวนิหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตกึไทเป • สร้อยสุขภาพ  • ตลาด

ปลาไทเป ä(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ)

เช้า äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

จากนนั นาํท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจนัทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งนาํจืดใหญ่ทีสุด

บนเกาะไตห้วนั ทีมาของชือ

ทะเลสาบสุริยนัจันทรา มา

จ า ก  ทิ ศ ต ะ วัน อ อ ก ข อ ง

ทะเลสาบมีลักษณะคล้าย

พ ร ะ อ า ทิ ต ย์  แ ล ะ  ทิ ศ

ตะวันตกของทะเลสาบมี

ลักษ ณะ คล้ายพ ระจันทร์

ทะเลสาบสุริยนัจันทราเกิด

จากการสร้างเขือนกกัเก็บนํา

ทาํให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบันาํทะเล  เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศ

เยน็สบายตลอดทังปีและนาํในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนืองมาจากได้รับการดูแลเรืองความ

สะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด



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

นําท่าน สักการะอัฐิของพระถังซําจัง ณ วัดพระถังซําจัง

หรือ วัดเสวยีนกวง ตงัอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบ

สุริยนัจันทรา ชือของพระในสมัยราชวงศ์ถังที

เดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพู

ทวปีเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศญีปุ่นเป็นผู ้

เกบ็ดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศ

ไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวที้นี

นาํท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วดักวนอู วดัแห่งนีเป็นวดัใหม่ทีทางการญีปุ่นสร้างขึน

หลงัจากทาํการสร้างเขือนทาํให้วดัเก่า  วดั จมอยูไ่ตเ้ขือน การออกแบบของวดัเหวินหวูโ่ครงสร้างคลา้ย

กบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือสัตย ์และ

คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวนิหวู่นี ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิงลมเพือเป็นการ

สักการะองค์เทพเจ้ากวนอู

เทียง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี

นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ

เพือให้ท่านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการดืม

ชา ทงัชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซือ

ชาอู่หลงทีขึนชือของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดืมทานเอง

จากนนั เดินทางสู่เมืองไทเปใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง

นาํท่านถ่ายรูปกบั ตกึไทเป  (ไมร่วมค่าขึนตึก) ตึกระฟ้าสูงทีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกทีสูงทีสุด

ในโลกในปี พ.ศ. , – พ.ศ. ,  ตึก ไทเป  ไดรั้บรางวลั “ผูน้ําการออกแบบพลังงานและ

สิงแวดล้อม” ตึก ไทเป  มีจาํนวนชันทังหมด  ชัน และ ชันใตดิ้นอีก  ชัน ชัน -  จะเป็น

หา้งสรรพสินคา้ และร้านอาหารชันนาํเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI

,DIOR   , CHANEL ฯลฯ
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จากนนั นาํท่านแวะชมของทีระลึก ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึงทาํเป็นเครืองประดบัทังสร้อยคอและ

สร้อยขอ้มือซึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลด

ระยะเวลาฟืนตวัหลงัเจ็บป่วยให้สันลงและภายในศูนยแ์ห่งนียงัมีผลิตภณัฑ์เครืองประดบัจากปะการังสี

แดงอญัมณีลาํค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ทงัจีประดบั แหวน ต่างๆ ทงัยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซึงเป็นของ

ประดบับา้นชาวไตห้วนัซึงเป็นสิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

จากนนั เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ทีใหญ่ทีสุดของไตห้วนั

สถานทีแลนดม์าร์กอีกหนึงแห่งของไตห้วนั เปิดตวัอยา่งเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพืนทีตลาดเดิม

เมือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตลญี์ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทังของทะเล ทีจดัใหบ้ริการ

เป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจาํนวนมากมาย ทงันีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาใหค้รัว

ในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดทีจะทาํใหคุ้ณลืมภาพ

ตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย

เยน็ ä อสิระอาหารเยน็ ณ ตลาดปลาไทเป

ทีพัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั (เมืองเถาหยวน)

วันทีสาม ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว • ถนนโบราณจวิเฟิน • ศูนย์เครืองสําอาง • อนุสรณ์สถานเจยีง

ไคเช็ค • ซีเหมนิติง ä(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ)

เช้า äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

จากนนั นาํท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนีเป็นร้านซึงได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก หมแูผ่น

ขา้วตงัสาหร่าย ฯลฯ

จากนนั นาํท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลวิ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น

แหลมยืนลงไปในทะเล เกิดขึนจากการเคลือนทีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ
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ซึงเกิดจากการกดัเซาะของนาํทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้

หญิง หินรูปมงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคนาํทะเลสีคราม

สวยงามแปลกตา

เทียง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิวเฟิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึงในอดีตเคยเป็น

แหล่งขุดทองชือดงัของไต้หวนั เมือกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิงดึงดูดใจให้

นกัท่องเทียวมาเยอืน ชมร้านรวงต่างๆทงัร้านนาํชา ร้านขายขนม และ ของทีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้น

โบราณซึงประดบัดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆทีเต็มไปดว้ยร้านคา้ และนักท่องเทียวจาํนวนมาก

จากนนั แวะซือสินคา้ผลิตภณัฑเ์ครืองสาํอางต่างๆที ศูนย์เครืองสําอาง  และ นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค

(Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั

ของใชส้าํคญั รถ และ จาํลองหอ้งทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึงภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที  ของไทย ครังเสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเมือ

วนัที  มิถุนายน พ.ศ. ,  และไฮไลท์อีกอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนีคือ การชม การเปลียนเวรยามของ

ทหารรักษาการรูปปันสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึงจะเปลียนเวรทุกๆชวัโมง
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คาํ äอสิระอาหารมอืเย็น ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมนิตงิ

นาํท่าน เดิน ทา ง สู่ ซี เหมินติง ( อิสระอาห ารคํ าตา ม

อธัยาศัย) หรือทีคนไทยรู้จกักันในนาม สยามส

แควร์แห่งไทเปเป็นย่านชอ้ปปิงของวยัรุ่นและวยั

ทาํงานของไต้หวัน ย ังเป็นแหล่งช็อปปิ งของ

นักท่องเทียวดว้ยเช่นกนั ในยา่นนีเป็นถนนคนเดิน

โดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นําเงิน

โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบร้านค้าแนะนําสาํหรับ

นกัท่องเทียวชาวไทย ซึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ  % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE ,

ADIDAS , H&M , MUJI ซึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถกูมากๆ

ทีพัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั (เมืองเถาหยวน)

วันทีสี สนามบินไถจง • กรุงเทพฯ ä(เช้า/-/-)

เช้า äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่สนามบินไถจง เพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย

.  น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เทียวบินที VZ561

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง**

.  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ

...........................................................................................................................
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อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทยีว

ตารางวนัเดินทาง ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว

หมู่บ้านโบราณ จิวเฟิน 4 วัน  คืน โดยสายการบิน VIETJET (VZ)

เริมเดนิทาง กลับจากเดินทาง จาํนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดียว

 มิ.ย.  ม.ิ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

อัตราค่าบริการรวม

ü ตัวเครืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงตัวไม่สามารถระบุทีนังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กําหนด

ü ทพีักโรงแรมตามรายการ  คนื (ห้องพักแบบ  ท่าน และ  ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดียวท่านสามารถชําระค่าบริการ

เพิมเติมได้โดยทําการจองและชําระเงินก่อนการเดนิทางเท่านัน

ü อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ü ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ

ü ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ

ü ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ

ü ประกันอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)

ü เงือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดนิทาง

ü ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง)
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ü ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน กก./ท่าน ไม่เกิน  ใบ และ ถือขึนเครืองได้ท่านละ  กก./ ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

´ ภาษีหัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพิม %

´ ค่าทําหนังสือเดินทางไทย

´ ค่าวีซ่าเดนิทางเข้าประเทศไต้หวนัสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)

´ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ในรายการ

´ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ

´ ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,000 NT/ลูกทัวร์  ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

´ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ)

**ขณะนีนักท่องเทียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลียนแปลงจะต้องกลับมายืนวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทวัร์จะต้องเรียกเก็บ

ค่าวีซ่าเพิมอีกท่านละ ,  บาท หรือมากกว่าตามทีสถานฑูตกําหนด (ไม่รวมค่าบริการ) **

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงือนไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงนิค่ะ

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทัวร์

.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา , บาทส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วัน มิฉะนันถือ

ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วนั)

.กรณียกเลิก

.  ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษทัฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัตฤกษ์ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน

.  ยกเลิกการเดนิทาง -  วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ %และริบเงินมัดจําทังหมด

.  ยกเลิกภายใน  วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคนืเงินค่าทัวร์ทงัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน

. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทําการเลือนการเดนิทางของท่านไปยงั

คณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า

เพียง  วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคนืเงินทุกกรณี

.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้

(  ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิด

จากการยกเลิกของท่าน

.คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขนึไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง  ท่านขอสงวนสิทธเิลือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดย

ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการเดนิทาง

.กรณีทีท่านต้องออกตัวภายในประเทศเช่น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทัวร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้า

ท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว

.ลูกค้าทีไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าทีระบุตามรายการทัวร์เพมิท่านละ ,  บาท/ร้าน

.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทงัสิน
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รายละเอียดเพิมเติม

Ø บริษทัฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

Ø เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผ ู้เดนิทางเป็นสําคญั

Ø หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน

(หนังสือเดนิทางต้องมอีายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดอืน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยดุงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและ

ต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณี

ทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ

ท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถงึจะยงัไม่หมดอายก็ุตาม อาจทําให้ท่านโดนปฎเิส

ธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลียนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทํา

การจองทัวร์

Ø กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทงัสิน

Ø กรณี “หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอาย ุครรภ์

ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมอื,

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการ

ชําระเหมาขาด

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความประมาทของ

นักท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

Ø กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทงัทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทรีะบุไว้ในรายการเดนิทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน

Ø ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลียนชือได้

Ø เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด

Ø กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยดุหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง*


