อาบนา้ แร่ VIP(ส่ วนตัว) / ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
/ อุทยานเย๋ หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น
ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 / แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
กาหนดการเดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2560
วันที่ 1
22.00 น.
02:25 น.
วันที่ 2
07.05 น.
เที่ยง

นา้ หนักกระเป๋า 20 KGS.

กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – เช้ คอินและโหลดกระเป๋า
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 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) สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่ องทะเลสาบสุริยนั จันทรา (วัดพระถังซาจั๋ง) – ศาล
เจ้ ากวนอู - ชิมชาอูหลง – อาบนา้ แร่ (กรุ ณาเตรียมชุดว่ ายนา้ +หมวกว่ ายนา้ หรืออาบภายในห้ อง)
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่ างบนรถ นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมือง
ใหญ่อนั ดับ 3 ของไต้ หวัน และยังเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของไต้ หวันอีกเมืองหนึง่
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (สเต้ กหินลาวา) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นา
ท่านเดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้ ขึ ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สดุ
ของไต้ หวัน เนื่องจากเมืองนี ้อยูใ่ นหุบเขาและถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูงทังเมื
้ อง จึงทาให้ เป็ นเมืองทีม่ ี
อากาศบริ สทุ ธิ์ที่สดุ ของไต้ หวัน จากนันน
้ าท่านเยีย่ มชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัด
ประจาภาคกลางของไต้ หวัน เป็ นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้ าด้ วยกัน ท่านสามารถ
นมัสการสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์และพระโพธิสตั ว์หลายๆพระองค์ได้ ที่นี่ และยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรี ยนถึง 1,000 ห้ อง ได้ ชื่อว่า
เป็ นวัดที่ทนั สมัยมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในไต้ หวัน จากนันน
้ าทุกท่าน ล่ องทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็ นสถานที่ทอ่ งเทีย่ วอีกจุดหนึง่
ที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้ หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี ้จะมีจดุ สาคัญทีท่ อ่ งเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี ้มีความยาวถึง 33
1

ค่า

วันที่ 3
เช้ า
เที่ยง

ค่า

วันที่ 4
เช้ า

กิโลเมตร นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ ล็กที่สดุ ในโลก พาท่านกราบไหว้ ขอพร พระ
ถังซาจั๋ง เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ และคนในครอบครัว และที่วดั พระถังซาจัง๋ แห่งนี ้ยังเป็ นจุดชมวิว
ทะเลสาบสุริยนั จันทราที่สวยงามอีกจุดนึง จากนันน
้ าท่านกราบไหว้ สงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่ ศาลเจ้ ากวนอู
เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ าแห่งปญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโต
หินอ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าวัด ซึง่ มีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนันน
้ าทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึง่ ชาอูหลงมีต้นกาเนิดที่
ไต้ หวันโดยเฉพาะที่จงั หวัด หนันโถว แห่งนี ้เป็ นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สดุ ท่านจะได้ ชิมชาอูหลง
เกรดเอทีต่ ้ องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 2,000 เมตรขึ ้นไป
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคารพื้นเมือง+หมูสามชั้นหมั่นโถว) หลัง
รับประทานอาหารคา่ เชิญท่าน อาบนา้ แร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้ าจากการทางานและการเดินทาง
พักที่  THE SOLAS (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
www.hotspring.net.tw
ผูหลี่ – ไทเป – อุทยานเย๋ หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น - ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) เมืองหลวงของประเทศไต้ หวัน
บริ การอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้ หวัน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชม อุทยาน
เย๋ หลิ่ว อุทยานแห่งนี ้ตังอยู
้ ท่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นแหลมยื่นไปใน
ทะเล เมื่อครัง้ ที่เกาะไต้ หวันเริ่ มดันตัวจากใต้ ทะเลขึ ้นสูผ่ ิวน ้าเมื่อครัง้ หลายล้ านปี ที่แล้ ว การเซาะ
กร่อนของน ้าทะเล และลมทะเล ทาให้ เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว
โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินอี ลิซเบธ ซึง่ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ซึง่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
แล้ วจะต้ องไปถ่ายรูปคูก่ บั สิง่ นี ้ ทีน่ ี่ยงั มีร้านค้ าต่างๆมากมายที่ขายของแห้ งที่มาจากทะเลให้ ทา่ นได้
เลือกซื ้อเลือกชิมได้ อย่างจุใจ จากนันน
้ าทุกท่านท่านอิสระช้ อปปิ ง้ หมูบ่ ้ านโบราณ จิ่วเฟิ่ น ซึง่ เป็ นแหล่งเหมืองทองที่มี
ชื่อเสียงตังแต่
้ สมัยกษัตริย์กวงสวี ้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุ
ต่างๆ ทาให้ จานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการ
ใช้ จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อูเ๋ หยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามใน
ฉากภาพยนตร์ ได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้ เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครัง้
ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึง่ ของไทเป ที่คกึ คักไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆมากมายที่เรี ยงรายไปตาม
ทางในหมูบ่ ้ าน จนทาให้ ทา่ นเลือกซื ้อเลือกชมร้ านค้ าต่างๆได้ อย่างไม่ร้ ูเบื่อ
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (ไห่ ป้าหวัง+ขาปูยักษ์ ) หลังรับประทานอาหารค่า นาทุกท่าน
ไปอิสระช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ไนท์มาร์ เก็ตที่มขี นาดใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทเป
ซึง่ แบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื ้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื ้นเมืองที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวัน
คือ เต้ าหู้เหม็น หากใครไปไต้ หวันแล้ วไม่ได้ ลิ ้มลองรสชาติของเต้ าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้ หวัน
และยังมีเครื่ องดื่มอีกชนิดที่มตี ้ นกาเนิดที่ไต้ หวันคือ ชานมไข่ มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสนิ ค้ า
หลากหลายชนิดตังแต่
้ ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทงสิ
ั ้ นค้ าเสื ้อผ้ า รองเท้ า เครื่ องประดับ โดยที่
รองเท้ าผ้ าใบ รองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
พักที่  PLATINUM HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
http://platinumhotel.com.tw
ไทเป – DUTY FREE - ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 – ร้ านขนมเค้ กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช้ ค – วัดหลงซันซื่อ
– แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านไปอิสระช็อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมปลอดภาษี ที่ DUTY
FREE พบกับสินค้ าประเภทเครื่ องสาอางและน ้าหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี ้ยังสินค้ าของฝากราคาไม่แพงอีก
มากมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อกลับไปเป็ นของที่ระลึก จากนันน
้ าทุกท่านเยีย่ มชม ตึกไทเป 101 และ
พาท่านขึ ้นลิฟท์ที่เร็วที่สดุ ในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า
Damper เป็ นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยูบ่ นชัน้
89 เพื่อคอยทาหน้ าที่ถว่ งดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริ เวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็ นร้ านค้ าแบรนด์เนม
บริ เวณที่ตงของตึ
ั้
กนี ้ยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ทเี่ ป็ นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี
ห้ างสรรพสินค้ าและช้ อปปิ ง้ มอลล์อยูถ่ ึงสิบแห่งบริ เวณนี ้เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ทีม่ ีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของไต้ หวัน
2

เที่ยง

ค่า
วันที่ 5
เช้ า
09.40 น.
12.15 น.

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (บพเฟ่ ต์ ชาบูหม่ าล่ า+บุพเฟ่ ต์ HAAGEN-DAZS) หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน นาท่านไปชิมขนมขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวันที่ ร้ านขนมเค้ กสับปะรด ซึง่ ทาจากแป้งเค้ ก
โดยที่ภายในสอดไส้ สบั ปะรดกวน ที่มีเนื ้อละเอียดนุม่ นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่
ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็ นของฝากอย่างดี จากนันน
้ าทุกท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึก
เจียงไคเช็ค ซึง่ สร้ างจากหินอ่อนทังหลั
้ ง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็คพร้ อมถ่ายรูปกับรูปปั น้ ทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นโถงใหญ่ชนบน
ั ้ ชันล่
้ างเป็ นห้ อง
แสดงนิทรรศการและข้ าวของเครื่องใช้ ของอดีตผู้นาตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลั
้ ง มีลกั ษณะการก่อสร้ างคล้ ายวิหารเทียนถันที่
ปั กกิ่งงดงามตระการตา เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้ านข้ างของหออนุสรณ์ เป็ นหอแสดง
ดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้ างด้ วย สถาปั ตยกรรมแบบจีน จากนันพาท่
้
านไปกราบไหว้ ขอพร พระ
์
์
โพธิสัตว์ กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็ นวัดศักดิสทิ ธิเก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้ างตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวัน
จะมีผ้ คู นมากราบไหว้ และสวดมนตร์ กนั เป็ นจานวนมาก วัดนี ้ถูกบูรณะมาแล้ วหลายครัง้ จากความเสียหายที่เกิดจาก
แผ่นดินไหว และที่หนักที่สดุ คือช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ วัดนี ้เสียหายทังหมด
้
แต่เกิดสิง่ อัศจรรย์คือ องค์พระ
โพธิสตั ว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้ แต่นิดเดียว นอกจากนี ้ยังมีเทพเจ้ าของลัทธิเต๋าอีก
หลายองค์ให้ ได้ กราบไหว้ ขอพร จากนันน
้ าทุกท่านอิสระช็อปปิ ง้ กันต่อที่ แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง
เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้ หวัน มี
ร้ านค้ าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากกมาย โดยเฉพาะรองเท้ าแฟชัน่ วัยรุ่นที่กาลังดังและฮิต
ที่สดุ ในกลุม่ วัยรุ่นและวัยทางานในไทยได้ แก่รองเท้ ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER
โดยที่ไต้ หวันมีราคาทีถ่ กู ที่สดุ ในโลก เชิญท่านอิสระเลือกซื ้อตามอัธยาศัยได้ อย่างเต็มที่
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารค่า นาท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั
พักที่  HOTEL ORCHARD PARK (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า www.hotelorchardpark.com
ไทเป – (07:00) สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน
อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW181
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนา้ มันของสายการบิน

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
01 – 05 กรกฎาคม 2560
**วันเข้ าพรรษา**(KP02)
05 - 09 กรกฎาคม 2560
**วันเข้ าพรรษา**(KP03)
08 - 12 กรกฎาคม 2560
12 - 16 กรกฎาคม 2560
19 - 23 กรกฎาคม 2560
22 - 26 กรกฎาคม 2560
25 - 30 กรกฎาคม 2560
02 - 06 สิงหาคม 2560
05 - 09 สิงหาคม 2560
**วันแม่ **(MT04)
09 - 13 สิงหาคม 2560
**วันแม่ **(MT05)
12 - 16 สิงหาคม 2560
16 - 20 สิงหาคม 2560
19 - 23 สิงหาคม 2560
23 - 27 สิงหาคม 2560
02 - 06 กันยายน 2560
03 - 07 กันยายน 2560

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
(พัก 2 ท่ าน / ห้ อง)
19,888.-

ราคาเด็กใช้ เตียง (2-12 ปี )
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้ อง)
19,888.-

ราคาเด็กไม่ ใช้ เตียง (2-12 ปี )
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้ อง)
19,888.-

20,888.-

20,888.-

20,888.-

5,000.-

21,888.-

21,888.-

21,888.-

5,000.-

19,888.19,888.20,888.19,888.19,888.19,888.-

19,888.19,888.20,888.19,888.19,888.19,888.-

19,888.19,888.20,888.19,888.19,888.19,888.-

5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-

21,888.-

21,888.-

21,888.-

5,000.-

20,888.-

20,888.-

20,888.-

5,000.-

19,888.19,888.19,888.19,888.19,888.-

19,888.19,888.19,888.19,888.19,888.-

19,888.19,888.19,888.19,888.19,888.-

5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-
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พักเดี่ยวเพิ่ม
5,000.-

06 - 10 กันยายน 2560
09 - 13 กันยายน 2560
13 - 17 กันยายน 2560
16 - 20 กันยายน 2560
20 - 24 กันยายน 2560
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560
04 - 08 ตุลาคม 2560
11 - 15 ตุลาคม 2560
14 - 18 ตุลาคม 2560
**วันปิ ยะมหาราช**(CL02)
21 - 25 ตุลาคม 2560

19,888.19,888.19,888.19,888.20,888.20,888.20,888.21,888.20,888.-

19,888.19,888.19,888.19,888.20,888.20,888.20,888.21,888.20,888.-

19,888.19,888.19,888.19,888.20,888.20,888.20,888.21,888.20,888.-

5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-

21,888.-

21,888.-

21,888.-

5,000.-

อัตรานีไ้ 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 ทเี่ ดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้ า)
การยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ 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
้
หมายเหต
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 การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่
ให้ บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่
ทั ้งนี ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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