กำหนดกำรเดินทำง มิถุนำยน - ตุลำคม 2560

วันที่ 1 (TU)
22.00 น.
02:25 น.
วันที่ 2 (WE)
07.05 น.
เที่ยง

ค่ำ

วันที่ 3 (TH)
เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ

กรุ งเทพฯ – สนำมบินดอนเมือง – เช้ คอินและโหลดกระเป๋า
พร้ อมกันที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เค้ าเตอร์ หมายเลข 6 สายการ
บิน NOKSCOOT โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน โดยเทีย่ วบินที่ XW182
(07:05) สนำมบินเถำหยวน – ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่ องทะเลสำบสุริยนั จันทรำ (วัดพระถังซำจั๋ง) –
อิสระกิจกรรมริมทะเลสาบ (ช้ อปปิ้ งของกิน+ของฝากพื้นเมือง+ปั่ นจักรยาน+ชมพระอาทิตย์ ตก+นั่งกินลมชมวิวริม
ทะเลสาบฯ+แช๊ ะภาพสวยๆริมทะเลสาบฯยามเย็น)
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริกำรของว่ ำงบนรถ นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมือง
ใหญ่อนั ดับ 3 ของไต้ หวัน และยังเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของไต้ หวันอีกเมืองหนึง่
บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร (บุฟเฟ่ สเต็ก+กระทะมองโกล) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทาง
สูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้ ขึ ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สดุ ของไต้ หวัน
เนื่องจากเมืองนี ้อยูใ่ นหุบเขาและถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูงทังเมื
้ อง จึงทาให้ เป็ นเมืองที่มีอากาศ
์
บริ สทุ ธิที่สดุ ของไต้ หวัน จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจา
ภาคกลางของไต้ หวัน เป็ นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้ าด้ วยกัน ท่านสามารถนมัสการ
สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์และพระโพธิสตั ว์หลายๆพระองค์ได้ ที่นี่ และยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทมี่ ีห้องเรียนถึง
1,000 ห้ อง ได้ ชื่อว่าเป็ นวัดที่ทนั สมัยมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในไต้ หวัน จากนันน
้ าทุกท่าน ล่ องทะเลสำบสุริยนั จันทรำ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกจุดหนึง่ ทีเ่ ป็ นที่นิยมของชาวไต้ หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี ้จะมีจดุ สาคัญที่ทอ่ งเที่ยว
มากมาย ทะเลสาบแห่งนี ้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่
เล็กที่สดุ ในโลก พาท่านกราบไหว้ ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว
และที่วดั พระถังซาจัง๋ แห่งนี ้ยังเป็ นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยนั จันทราที่สวยงามอีกจุดนึง จากนันเยี
้ ย่ ม
ชม หมู่บ้ำนชนเผ่ ำเส้ ำจู๋ ศึกษาประเพณีวฒ
ั นธรรมและวิถีชีวติ การทามาหากินของชาวเผ่าเส้ าจู๋
อาชีพที่ชาวเผ่านี ้ใช้ เลี ้ยงหาชีพคือ การปลูกชา เก็บเห็ดหลินจือป่ า
บริกำรอำหำรค่ำ  ณ ภัตตำคำร (ปลาประธานาธิบดี) หลังรับประทานอาหารค่า เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย อิสระ
กิจกรรมริมทะเลสาบ (ช้ อปปิ้ งของกิน+ของฝากพืน้ เมือง+ปั่ นจักรยาน+ชมพระอาทิตย์ ตก+นั่งกินลมชมวิวริม
ทะเลสาบฯ+แช๊ ะภาพสวยๆริมทะเลสาบฯยามเย็น)
พักที่  EINHUN RESORT (4 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ
www.einhanresort.com.tw/english/
สำคัญ กรุ ณำจัดกระเป๋ำสำรองใบเล็กสำหรับกำรเข้ ำพัก 1 คืนที่อำหลีซนั ในวันรุ่ งขึน้ และเตรียมผ้ ำขนหนุผืนใหญ่
และอุปกรณ์ กนั หนำวให้ พร้ อม ส่ วนกระเป๋ำหลักเก็บไว้ บนรถ
ผูหลี่ – ศำลเจ้ ำกวนอู - ชิมชำอูหลง – เจียอี ้ - อุทยำนอำหลีซัน – เดินชมป่ ำสน 2,000 ปี
บริกำรอำหำรเช้ ำ  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านกราบไหว้ สงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ
เทพเจ้ าแห่งปั ญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั้ ่
หน้ าวัด ซึง่ มีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพ
อันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา นาทุกท่านไป ชิมชำอูหลง ซึง่ ชาอูหลงมีต้นกาเนิดที่ไต้ หวัน
โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัด หนันโถว แห่งนี ้เป็ นแหล่งปลูกชาอูหลงทีด่ ีที่สดุ ท่านจะได้ ชิมชาอูหลงเกรดเอ
ที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 2,000 เมตรขึ ้นไป
บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร (อาหารพื้นเมือง+หมูสามชั้นหมั่นโถว) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่าน
สู่ อุทยำนอำหลีซนั เป็ นสถานทีท่ อ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเกาะไต้ หวัน ตังแต่
้ สมัยที่ญี่ปุ่นยัง
ปกครองอยู่ มีทงนั
ั ้ กเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้ างผลงานที่นี่เนื่องจาก
มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทังป่
้ าไม้ เทือกเขา ลาเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรี ยบไม่ได้ จึงไม่นา่ แปลก
ใจเลยที่ครัง้ หนึง่ ในชีวิตต้ องมาเยือน เดินชมป่ ำสน 2,000 ปี ทิวสนตังเรี
้ ยงตระหง่าน พริ ว้ ตามลม
อย่างเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ ในความทรงจาอย่างหาที่
เปรี ยบไม่ได้
บริกำรอำหำรค่ำ  ณ ภัตตำคำร (อาหารพื้นเมือง+ซี่โครงหมูอบชาบ๊ วย) หลังรับประทานอาหารค่า เชิญท่านอิสระ
ตามอัธยาศัย
พักที่  WUN-SUN HOTEL (3+ ดำว) หรือเทียบเท่ ำ
www.xn--rht54sl46a2kk.tw

วันที่ 4 (FR)
อุทยำนอำหลีซนั – นั่งรถไฟโบรำณ – ชมพระอำทิตย์ ขนึ ้ – จังฮั่ว – พระใหญ่ ปำกัว้ ซัน – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์ มำร์ เก็ต
ประมำณ04:30น. นาทุกท่าน นั่งรถไฟโบรำณ ซึง่ เป็ นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปนทิ
ุ่ ้งเป็ นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็ นรถไฟเล็กทีใ่ นปั จจุบนั ยัง
เหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซนั ชมความงดงาม
ของพระอาทิตย์ขึ ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สงู ที่สดุ ในไต้ หวัน (อวีซ้ นั : 玉山) มีวิวทิวทัศน์เป็ น
ทะเลหมอกและขุนเขาที่ตงเป็
ั ้ นปราการทางธรรมชาติทงี่ ดงามเหมือนอยูบ่ นพื ้นแห่งสรวงสวรรค์
จากนันเดิ
้ นทางกลับโรงแรมที่พกั
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านเดินทางลงจาก อุทยำน
อำหลีซนั (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร (อาหารพื้นเมือง) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสูเ่ มือง จังฮั่ว
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านเข้ าชม พระใหญ่ ปำกัว้ ซัน ซึง่ เป็ นแลนด์มาร์ กของเมืองจังฮัว่ เนื่องจากวัดนี ้ตังอยู
้ ่
บนเขาและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ด่ ้ านหน้ าของวัด ซึง่ สามารถเข้ าไปในตัวขององค์พระได้ อกี ด้ วย โดยที่ด้านในขององค์
พระมีประติมากรรมบอกเล่าเรื่ องราวพุทธประวัติที่สวยงามยิง่ ให้ เราได้ ศกึ ษา ทีว่ ดั นี ้ยังเป็ นจุดชม
วิวตัวเมืองจังฮัว่ ได้ ดีอกี ด้ วย จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง) เมืองที่ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของไต้ หวัน จากนันน
้ าท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ ฝงเจี๋ย
ไนท์ มำร์ เก็ต เป็ นไนท์มาร์ เก็ตทีใ่ หญ่ที่สดุ ของเมืองไทจง เป็ นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้ อปปิ ง้ ของ
เมืองไทจง โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์จะมีผ้ คู นมากมายรวมถึงนักท่องเทีย่ วที่ตา่ งมุง่ หน้ ามาช้ อป
ปิ ง้ ที่ตลาดแห่งนี ้ มีสนิ ค้ าหลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า รองเท้ า ของกิน ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มกุ
กุนเชียงยักษ์ เต้ าหู้เหม็น มีเวลาให้ ทา่ นอิสระเลือกซื ้อเลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ  ณ ภัตตำคำร (สเต้ กหินลาวา) หลังรับประทานอาหารค่า นาท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั
พักที่  PARK CITY HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ
www.parkcthotel.com
วันที่ 5 (SA)
เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ

ไทจง – ไทเป – ร้ ำนขนมเค้ กสับปะรด – DUTY FREE – ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 - หอที่ระลึกเจียงไคเช้ ค แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง
บริกำรอำหำรเช้ ำ  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมงครึ่ง) เมืองหลวงของประเทศไต้ หวัน พาท่านไปชิมขนมขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวันที่ ร้ ำนขนมเค้ กสับปะรด ซึง่ ทาจากแป้ง
เค้ กโดยที่ภายในสอดไส้ สบั ปะรดกวน ที่มีเนื ้อละเอียดนุม่ นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม
เหมาะทีจ่ ะเป็ นของฝากอย่างดี
บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร (บพเฟ่ ต์ ชาบูหม่ าล่ า+บุพเฟ่ ต์ HAAGEN-DAZS) หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน พาท่านไปอิสระช็อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมปลอดภาษี ที่ DUTY FREE พบกับสินค้ าประเภทเครื่ องสาอางและน ้าหอมที่
มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี ้ยังสินค้ าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ
กลับไปเป็ นของที่ระลึก จากนันน
้ าทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ ้นลิฟท์ที่เร็วที่สดุ
ในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวทีเ่ รียกว่า Damper เป็ นลูกตุ้มเหล็ก
ขนาดใหญ่เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยูบ่ นชัน้ 89 เพื่อคอยทา
หน้ าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริ เวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็ นร้ านค้ าแบรนด์เนมบริ เวณ
ที่ตงของตึ
ั้
กนี ้ยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้ าและช้ อปปิ ง้
มอลล์อยูถ่ ึงสิบแห่งบริเวณนี ้เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มชี ื่อเสียงแห่งหนึง่ ของไต้ หวัน จากนันน
้ าทุกท่านเยีย่ มชม หอที่ระลึก
เจียงไคเช็ค ซึง่ สร้ างจากหินอ่อนทังหลั
้ ง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้ อมถ่ายรูป
กับรูปปั น้ ทองเหลืองขนาดใหญ่ทตี่ งอยู
ั ้ ใ่ นโถงใหญ่ชนบน
ั ้ ชันล่
้ างเป็ นห้ องแสดงนิทรรศการและข้ าวของเครื่ องใช้ ของอดีตผู้นา
ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลั
้ ง มีลกั ษณะการก่อสร้ างคล้ ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็ นสถานที่ทอ่ งเทีย่ วที่มี
ชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้ านข้ างของหออนุสรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบจีน
บริกำรอำหำรค่ำ  ณ ภัตตำคำร (ไห่ ป้าหวัง+ขาปูยักษ์ ) หลังรับประทานอาหารค่า นาทุก
ท่านอิสระช็อปปิ ง้ กันต่อที่ แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ
แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้ หวัน มีร้านค้ าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่น
มากมาย โดยเฉพาะรองเท้ าแฟชัน่ วัยรุ่นที่กาลังดังและฮิตที่สดุ ในกลุม่ วัยรุ่นและวัยทางานในไทย
ได้ แก่รองเท้ ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้ หวันมีราคาที่ถกู ที่สดุ ในโลก เชิญท่านอิสระเลือก
ซื ้อตามอัธยาศัยได้ อย่างเต็มที่
พักที่  HOTEL ORCHARD PARK (4 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ www.hotelorchardpark.com

วันที่ 6 (SU)
เช้ ำ
09.40 น.
12.30 น.

ไทเป – (07:40) สนำมบินเถำหยวน – กรุ งเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ  ณ โรงแรม จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน
อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW181
เดินทำงกลับถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ
*******************************************************************

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำ
หำกมีกำรปรับขึน้ ของภำษีนำ้ มันของสำยกำรบิน

อัตรำค่ ำบริกำร
วันเดินทำง
04 - 09 กรกฎำคม 2560
**วันเข้ ำพรรษำ**(KP04)
05 - 10 กรกฎำคม 2560
**วันแม่ **(MT06)
09 - 14 สิงหำคม 2560
**วันปิ ยะมหำรำช**(CL03)
19 - 23 ตุลำคม 2560

รำคำผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน
(พัก 2 ท่ ำน / ห้ อง)
22,888.-

รำคำเด็กใช้ เตียง (2-12 ปี )
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้ อง)
22,888.-

รำคำเด็กไม่ ใช้ เตียง (2-12 ปี )
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้ อง)
22,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

24,888.-

24,888.-

24,888.-

6,500.-

25,888.-

25,888.-

25,888.-

6,500.-

25,888.-

25,888.-

25,888.-

6,500.-

6,500.-

อัตรำนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้ อง)
3. ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่ านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท (ค่ ารั กษาพยาบาลไม่ เกิน 500,000 บาท) ทังนี
้ ้ย่อมอยูใ่ นข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัท
ประกันชีวิต
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 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 ทเ่ี ดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้ า)
กำรยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
2. ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่ อนการเดินทางน้ อยกว่ า 30 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
หมำยเหต
1. **โปรแกรมนี้ยังไม่ ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ หลังจากระบุวันเดินทางเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว**
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่
เกิดขึ ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศหรือห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
6. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย แต่อย่างไรก็
ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิ นบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่
ให้ บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
์
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคื นเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่
ทั ้งนี ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

11. กรุ ณำตรวจสอบพำสปอร์ ต มีอำยุไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน นับจำกวันที่เดินทำง (หำกโดนปฏิเสธเข้ ำประเทศ ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี!!!)

