ไต้ หวัน 4 วัน 3 คืน ( ไต้ หวันสุดคุ้ม!!! )

อาบนา้ แร่ VIP(ส่ วนตัว) / ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้ าเมาคง
พิพธิ พันธ์ แห่ งชาติก้ ูกง / อุทยานเย๋ หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น หมู่บ้านสายรุ้ ง
MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน
้ 89 / แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
กาหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2560 ราคาพิเศษ 28,888 บาท นา้ หนักกระเป๋า 30KGS.
วันที่ 1
06:00 น.
08:25 น.
13.05 น.

ค่า

กรุ งเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ ง – ผูหลี่ – อาบนา้ แร่ (ในห้ องพักส่ วนตัว)
พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย
มีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI838
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่ างบนรถ เดินทางสูเ่ มือง ไทจง (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาทุกท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านสายรุ้ ง เดิมเป็ นหมูบ่ ้ านของเหล่าทหารพรรคก๊ ก
มินตัง๋ หลังจากที่อพยพมายังไต้ หวันพร้ อมกับเจียงไคเช็ค ปั จจุบนั รัฐบาลของเมืองไทจงได้ เก็บรักษา
อนุรักษ์ ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นอดีตของบรรดาทหารก๊ กมินตัง๋
บ้ านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้ มด้ วยสีสนั ตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้ นแต่พื ้นถนน
ทางเดินก็ถกู แต่งแต้ มสีสนั และตัวการ์ ตนู ไปทัว่ ทังหมู
้ บ่ ้ าน
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (สเต้ กหินลาวา) หลังรับประทานอาหารคา่ เดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองทีไ่ ด้ ขึ ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สดุ ของไต้ หวัน และยังเป็ นแหล่งอาบน ้าแร่ที่ดีที่สดุ ของไต้ หวันอีกด้ วย
เนื่องจากเมืองนี ้อยูใ่ นหุบเขาและถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูงทังเมื
้ อง จึงทาให้ เป็ นเมืองที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์ที่สดุ ของไต้ หวัน เชิญ
ท่าน อาบนา้ แร่ ตามอัธยาศัยเพือ่ ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยล้ าจากการทางานและการเดินทาง
พักที่  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า www.taii.com.tw/en/room.php

วันที่ 2
เช้ า

เที่ยง

ค่า

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

ผูหลี่ – ศาลเจ้ ากวนอู – ล่ องทะเลสาบสุริยนั จันทรา (วัดพระถังซาจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ไทเป – แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมิ
นติง
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านกราบไหว้ สงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่ วัด
กวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ าแห่งปญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึง
สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าวัด ซึง่ มีมลู ค่าตัวละ1ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน โดยระหว่างทางท่านจะ
สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนันน
้ าทุกท่าน ล่ องทะเลสาบ
สุริยนั จันทราเป็ นสถานที่ทอ่ งเทีย่ วอีกจุดหนึง่ ทีเ่ ป็ นที่นิยมของชาวไต้ หวันรอบๆทะเลสาบแห่งนี ้จะมี
จุดสาคัญที่ทอ่ งเทีย่ วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี ้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ ล็กที่สดุ
ในโลกพร้ อมกับให้ ทา่ นนมัสการรูปเคารพของพระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซาจั๋ง ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณริ มทะเลสาบสุริยนั จันทรา
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี) หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน นาทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึง่ ชาอูหลงมีต้นกาเนิดที่ไต้ หวันโดยเฉพาะที่จงั หวัด หนัน
โถว แห่งนี ้เป็ นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สดุ ท่านจะได้ ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของ
จังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 2,000 เมตร ขึ ้นไป จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ไทเป
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของประเทศไต้ หวัน เมืองหลวงที่มีอากาศดีที่สดุ
ของเอเซีย
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (บพเฟ่ ต์ ชาบูหม่ าล่ า+บุพเฟ่ ต์ HAAGEN-DAZS) หลังรับประทานอาหารค่า นาท่าน
อิสระช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่ ง ช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ใน
กรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้ หวัน มีร้านค้ าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์
วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กาลังได้ รับความนิยมทีเ่ มืองไทย
ขณะนี ้ เป็ นรองเท้ าสัญชาติญี่ปนที
ุ่ ่ไต้ หวันขายถูกที่สดุ ในโลก เป็ นสิง่ ที่พลาดไม่ได้ สาหรับทุกคนที่
เดินทางมาถึงไต้ หวัน สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
พักที่  HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
www.nc-hotel.com.tw
ไทเป – อุทยานเย๋ หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – นั่งกระเช้ าเมาคง – ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านเยี่ยมชม อุทยานเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่งนี ้ตังอยู
้ ท่ างส่วนเหนือ
สุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ ที่เกาะไต้ หวันเริ่ มดันตัวจาก
ใต้ ทะเลขึ ้นสูผ่ ิวน ้าเมื่อครัง้ หลายล้ านปี ที่แล้ ว การเซาะกร่อนของน ้าทะเล และลมทะเล ทาให้ เกิด
โขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ
ซึง่ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ซึง่ นักท่องเทีย่ วที่เดินทางไปแล้ วจะต้ องไปถ่ายรูปคูก่ บั สิง่ นี ้ ที่นี่ยงั มี
ร้ านค้ าต่างๆมากมายที่ขายของแห้ งที่มาจากทะเลให้ ทา่ นได้ เลือกซือ้ เลือกชิมได้ อย่างจุใจ
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้ หวัน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาทุกท่าน
ท่านอิสระ ช้ อปปิ ง้ หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ น ซึง่ เป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัยกษัตริย์กวงสวี ้ แห่งราชวงศ์ชิง
มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุตา่ งๆ ทาให้ จานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คน
พากันอพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้ จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปย
ฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจานวนมาก
ให้ เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครัง้ ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ื่อเสียงมากแห่ง
หนึง่ ของไทเป ที่คกึ คักไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆมากมายที่เรี ยงรายไปตามทางในหมูบ่ ้ าน จนทาให้
ท่านเลือกซื ้อเลือกชมร้ านค้ าต่างๆได้ อย่างไม่ร้ ูเบื่อ จากนันน
้ าท่าน นั่งกระเช้ าเมาคง สัมผัส
ท้ องฟ้ากว้ างไกลบนกระเช้ าลอยฟ้ากอนโดลาที่มีพื ้นเป็ นกระจกใสมองเห็นวิวเบื ้องล่าง กระเช้ า
กอนโดลาลอยอยูบ่ นความสูงเกือบ 300 เมตร ให้ ทกุ ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศของ เมืองไทเป จาก
มุมสูง และภูเขาทีเ่ ขียวขจี สามารถมองเห็นแหล่งปลูกชา ที่เรี ยงรายกันเป็ นระเบียบสวยงาม นา
ท่านนัง่ กระเช้ าไปยังสถานีปลายทาง ให้ ทกุ ท่านได้ สมั ผัสอากาศบริ สทุ ธิ์ เย็นสบาย จากจุดนี ้ท่านสามารถชมวิวเมืองไทเป และ
สามารถมองเห็นตึกไทเป 101 จากมุมนี ้ได้ อย่างสวยงาม พาท่านไปอิสระช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ไนท์
มาร์ เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทเป ซึง่ แบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื ้นเมืองและตลาด
คนเดิน อาหารพื ้นเมืองที่ขึ ้นชื่อทีส่ ดุ ของไต้ หวันคือ เต้ าหู้เหม็น หากใครไปไต้ หวันแล้ วไม่ได้ ลิ ้ม
ลองรสชาติของเต้ าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้ หวัน และยังมีเครื่ องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกาเนิดที่
ไต้ หวันคือ ชานมไข่ มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสนิ ค้ าหลากหลายชนิดตังแต่
้ ราคาถูกถึงราคาปาน
กลาง มีทงสิ
ั ้ นค้ าเสื ้อผ้ า รองเท้ า เครื่ องประดับ โดยที่รองเท้ าผ้ าใบ รองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมี

ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
ค่า

วันที่ 4
เช้ า

เที่ยง

ค่า
22.05น.
00.35น.

บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (ร้ านอาหารชมพระอาทิตย์ ตก) หลังรับประทานอาหารค่า เดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่  HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
www.nc-hotel.com.tw
ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 – ร้ านขนมเค้ กสับปะรด – ศูนย์ ปะการังแดง – พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติก้ กู ง –
MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาทุกท่านเยีย่ มชม ตึกไทเป
101 และพาท่านขึ ้นลิฟท์ที่เร็ วที่สดุ ในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่
เรี ยกว่า Damper เป็ นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่
บนชัน้ 89 เพื่อคอยทาหน้ าที่ถว่ งดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริ เวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็ นร้ านค้ าแบ
รนด์เนมบริ เวณที่ตงของตึ
ั้
กนี ้ยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ทเี่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวไทเปและ
ชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้ าและช้ อปปิ ง้ มอลล์อยูถ่ ึงสิบแห่งบริเวณนี ้เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของไต้ หวัน
จากนันพาท่
้
านไปชิมขนมขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวันที่ ร้ านขนมเค้ กสับปะรด ซึง่ ทาจากแป้งเค้ กโดยที่ภายในสอดไส้ สบั ปะรดกวน
ที่มีเนื ้อละเอียดนุม่ นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็ นของฝากอย่างดี
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนันพาท่
้
านชมอัญมณีที่ล ้า
ค่ามากๆ ของชาวไต้ หวัน ณ ศูนย์ ปะการังแดง เป็ นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก ซึง่
ปะการังแดงถือเป็ นอัญมณีชนสู
ั ้ งและเป็ นที่แพร่หลายของชาวไต้ หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับ
สมดุลในร่างกาย ซึง่ ชาวไต้ หวันนิยมนามาทาเป็ นเครื่ องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลัง
อัศจรรย์ชว่ ยให้ ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ ด้วย ซึง่ ปะการังแดงนี ้จะถูกค้ นพบใน
ไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้ หวัน ซึง่ มีอยูม่ ากที่สดุ เกาะโอกินาว่าของญี่ปนุ่
และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านัน้ ซึง่ ปะการังแดงนี ้จะอาศัยอยูใ่ ต้ ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้ นพบว่าเริ่ม
มีการนามาทาเครื่ องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็ นเครื่ องประดับสาหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชันสู
้ ง จากนัน้
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติก้ กู ง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี ้เป็ นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีน
โบราณบางชิ ้นมีความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซงึ่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ นหนึง่
ในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกแห่งนี ้ ตังอยู
้ ท่ ชี่ านกรุงไทเปและเป็ นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของ
โลกที่ประเมินมูลค่ามิได้ กว่า 620,000 ชิ ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทังยุ
้ คทองทัง้ 5 แห่งประวัติศาสตร์ จีน พิพิธภัณฑ์
แห่งนี ้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมลู ค่ามหาศาลมากที่สดุ และยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุทเี่ ก็บรวบรวมไว้ มี
จานวนมาก จึงต้ องมีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนในการจัดวางให้ ชมศิลปวัตถุที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก แต่วตั ถุโบราณชิ ้นเอกที่มี
ชื่อเสียง เช่น เรื อแกะสลักจากลูกวอลนัท และหยกสีน ้าตาลเหมือนหมูสามชันจะมี
้ ให้ ชมตลอดปี จากนันน
้ าท่านไปช้ อปปิ ง้ แบ
รนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (CITY SUITES+ขาปูยักษ์ ) หลังรับประทานอาหารค่า สมควรแก่เวลานาทุกท่าน
เดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน
อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเที่ยวบินที่ CI 837
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนา้ มันของสายการบิน

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
**วันเข้ าพรรษา**(KP01)
07 - 10 กรกฎาคม 2560
**วันแม่ **(MT02)
12 - 15 สิงหาคม 2560
09 - 12 กันยายน 2560
05 - 08 ตุลาคม 2560

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
(พัก 2 ท่ าน / ห้ อง)

ราคาเด็กใช้ เตียง (2-12 ปี )
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้ อง)

ราคาเด็กไม่ ใช้ เตียง (2-12 ปี )
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

29,888.-

28,888.-

27,888.-

6,000 บาท

30,888.-

29,888.-

28,888.-

6,000 บาท

28,888.28,888.-

27,888.27,888.-

26,888.26,888.-

6,000 บาท
6,000 บาท

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้ อง)
4. ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่ านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท (ค่ ารั กษาพยาบาลไม่ เกิน 500,000 บาท) ทังนี
้ ้ย่อมอยูใ่ นข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัท
ประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กิโลกรั มต่ อท่ าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ เข้ าไต้ หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้ รับการยกเว้ นวีซ่าตามเงือ่ นไข)
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี ) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
8. ยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ ทเี่ ดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้ า)
การยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
ทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
หรือเก็บค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นตามจริง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 5,000 บาท หรือเก็บค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นตามจริง
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์ หรือเก็บค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นตามจริง
5. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่
เกิดขึ ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย แต่อย่างไรก็
ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่
ให้ บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่
ทั ้งนี ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต มีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้ าประเทศ ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี!!!)

