ไฮไลท์ ของโปรแกรม
· บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้ หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย)
ฟรี น ้าหนักกระเป๋ าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้ อมสะสมไมล์50%
· โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้ อมอาหารเช้ า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
· เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้ หวัน ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิว่ (MUSHROOM ROCK) อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชัน้ 89) วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจัง๋ วัดเหวิน่ วู่ วัดหลงซานซื่อ
· ร้ านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM DUTY FREE
· ช้ อปปิ ง้ ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต และตลาดซีเหมินติง
· อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลกั ซ์
· มื ้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้ เป็ นน ้าซุปไหล เนื ้อเนียนนุ่ม ทานคูก่ นั กับซอสสูตรเฉพาะ
วันที่

รายละเอียดท่ องเที่ยว

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมูบ่ ้ านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต

2

ผูหลี่ – ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ชาอู่หลง – ตลาดซีเหมิ
นติง

3

ไทเป –ร้ านพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมูบ่ ้ านโบราณจิ่วเฟิ่ น – อุทยาน
แห่งชาติเย่หลิว่

4

DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชัน้ 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
อัตราค่ าบริการ

กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่ เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

10 - 13 Aug 2018

25,999

25,999

25,999

6,900

8,900

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต

05.15

คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการ
บินไทย (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง

08.15

ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG632
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

12.45

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมงครึ่ง/ เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
(กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรไต้ หวัน พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ ว
รับประทานอาหารกลางวันบนบัสแบบ BOX SET (1)

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านสายรุ้ง Rainbow Village หมุ่บ้านสายรุ้งนี ้เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านจานวนมากที่สร้ าง
ขึ ้นเพื่อให้ ทหารและครอบครัวของพรรคก๊ กมินตัง๋ ที่ลี ้ภัยมาอยู่ที่ไต้ หวัน สร้ างแบบง่ายๆในเร็ วๆ จึงมีสภาพที่
ไม่คอ่ ยน่าอยู่นกั โดยแทบทังหมดได้
้
ถกู ทาลายและปรับเปลี่ยนเป็ นที่อยู่อาศัยที่ทนั สมัยเช่นอาคารอพาร์
ทเม้ นกันไปจนเกือบจะหมดแล้ ว โดยในระหว่างที่ได้ เริ่มมีการรื อ้ ถอนนันได้
้ มีทหารเก่าที่ชื่อว่า Huang
Yung–Fu ได้ ออกมาวาดลวดลายต่างๆด้ วยสีสนั สดๆ ตามผนังและกาแพงของหมูบ่ ้ านที่เกือบจะร้ างผู้คน มี
ทังตั
้ วหนังสือ ตัวการ์ ตนู และลวดลายอื่นๆที่ดเู หมือนการวาดของเด็กๆ แต่กลับให้ อารมณ์เหมือนงาน
Surreal มากกว่า จนมีนกั ศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้ เคียงมาพบเจอ จึงมีการบอกต่อๆกันไปจนมีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ มีการประกาศจากทางรัฐบาลให้ เป็ นพื ้นที่อนุรักษ์เอาไว้ ปัจจุบนั จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อ
ดังของเมืองไทชุง ที่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันมากมายโดยเฉพาะในวันหยุด จากนันน
้ าท่านช้

ค่า

อปปิ ง้ ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์ เก็ต ที่มีสนิ ค้ าหลากหลายให้ ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่
ที่สดุ ในไถจงเลยทีเดียว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ ไต้ หวัน (2)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั IN HOUSE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

เช้ า

ผูหลี่ – ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ชาอู่
หลง – ตลาดซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

เที่ยง

จากนันน
้ าท่าน ล่องเรื อชมความงามทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือน
สวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวัน ตังอยู
้ ่ในเขตซันมูนเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้ หวันได้ ก่อตังขึ
้ ้น
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน ้าสูย่ อดเขา ที่นบั จากความสูงระดับ 600–2000 เมตร มีความยาว 33
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภเู ขาสลับซับซ้ อนล้ อมรอบ ทาให้ ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ เสี ้ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน–จันทรา” จากนันน
้ าท่านไปยัง จากนันน
้ าท่าน
นมัสการอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ได้ อญ
ั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

วันที่ 2

หลังจากนันน
้ าท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจื ้อและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้ า
แห่งภูมปิ ัญญาและเทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ แวะ ชิมชาอูหลง ที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวัน มีรสชาติหอม มี
สรรพคุณช่วย ละลายไขมันและเป็ นของฝากที่คนไทยนิยมซื ้อกลับเป็ นของฝากชนิดหนึ่ง จากนันน
้ าท่าน
เดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สดุ ในไต้ หวัน งบประมาณสร้ างกว่าหมื่นล้ านบาท มีความสูง

ค่า

150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี โครงสร้ างแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิด
แผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสบู หมูบ่ ้ านหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วดั นี ้กลับไม่เป็ นอะไร
เลยสร้ างความศรัทธาให้ กับชาวไต้ หวันมากมีห้องเรี ยนกว่า 1,000 ห้ อง เพื่อให้ พระสงฆ์ได้ ศกึ ษา พระธรรม
นาท่านไปช้ อปปิ ง้ ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า “สยามสแควร์ เมืองไทย” มีทงแหล่
ั ้ งเสื ้อผ้ าแบรนด์
เนมสไตล์วยั รุ่น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั ของ
ญี่ปนุ่ รวมทังยี
้ ่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ
ไต้ หวัน ถือว่าถูกที่สดุ ในโลก อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ้ งของท่ าน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั INTRENDY HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้ า

ไทเป –ร้ านพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านโบราณจิ่ว
เฟิ่ น – อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิ่ว
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)

จากนันน
้ าท่าน ร้ านพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้ หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่
รู้จกั ไปทัว่ โลก ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ ขนมยอดนิยมของไต้ หวัน พายไส้ สปั ปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย
จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชมสินค้ าส่งออกชื่อดังของไต้ หวันที่ศนู ย์ GERMANIUM POWER เป็ นสร้ อยที่มีพลัง
พิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ–บวกในร่างกายให้ สมดุลระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ น
แหล่งรวม รูปภาพ สิง่ ของต่างๆ ที่เป็ นประวัติแทบทังหมดเกี
้
่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตังแต่
้ สมัยที่ยงั
เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ ก้าวมาสูต่ าแหน่งผู้นาประเทศ ท่านจะได้ พบกับการเปลี่ยนเวรทหาร
รักษาการหน้ ารู้ปัน้ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ ้นทุก 1 ชัว่ โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี ้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัยกษัตริย์กวงสวี ้ แห่ง
ราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุตา่ งๆ ทาให้ จานวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มี การใช้ จิ่ว
เฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่
สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้ เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคัก
และมีชีวติ ชีวาอีกครัง้ จากนันน
้ าทุกท่านเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว คาบสมุทรทางเหนือของไต้ หวันที่
ทุกท่านจะต้ องประหลาดใจกับชายหาดที่มีหินสวยรูปร่ างแปลกตามากมายที่เกิดจากการกัดเซาะของน ้า
ทะเลและสายลมที่ปะทะมานับพันๆปี ไฮท์ไลท์ที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรราชินี” ที่โด่งดังไป
ทัว่ โลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น + ซีฟ้ ูด (7)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั JINSHAN SAKURA BAY SPRING RESORT HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
*** พิเศษให้ ทกุ ท่านได้ แช่น ้าแร่ที่โรงแรม

วันที่ 4
เช้ า

เที่ยง

DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ ชมวิวชัน้ 89) – สนามบินเถาหยวน
– ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)
จากนันน
้ าท่าน ไปช้ อปปิ ง้ สินค้ า ณ ร้ านค้ าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสนิ ค้ าแบรนด์เนมชันน
้ าให้ ท่าน
ได้ เลือกซื ้อมากมาย ในราคาที่ถกู เป็ นพิเศษ นาท่านเดินทางสู่ วัดหลงซานซื่อ (Lungshan Temple) เป็ น
หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สดุ แห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตังอยู
้ ่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ
300 ร้ อยปี แล้ ว สร้ างขึ ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็ นสถานที่สกั การะบูชาสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้ านสถาปัตยกรรมคล้ ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลกู ผสมของความ
เป็ นไต้ หวันเข้ าไปด้ วย จนบางคนเรี ยกกันว่าเป็ นวัดสไตล์ไต้ หวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา (9)
รับประทานอาหารมื ้อพิเศษ “เมนูขึ ้นชื่อของไต้ หวัน “เสี่ยวหลงเปา” ที่โชว์ฝีมือเชฟด้ วยการใช้ แผ่นแป้งเนื ้อ
เนียนนุ่มอร่อย กับไส้ ที่ปรุงอย่างลงตัว และจับเป็ นจีบปิ ด 18 จีบอย่างสวยงาม ทานคูก่ นั กับซอสสูตรเฉพาะ

ก่อนรับประทานต้ องจิ ้มให้ น ้าซุปไหลออกมา แล้ วทานไปทังค
้ า”
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ ้นตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 720 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง
508 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจดุ ชมวิวที่สงู ติดอันดับโลกอีกด้ วย ภายในตัวอาคารมี
ลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้ าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนาท่านขึ ้นลิฟต์ที่
มีความเร็วที่สดุ ในโลก ด้ วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน”
20.05

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG635 (บริการอาหารและเครื่ องดื่ม
บนเครื่ อง)

22.50

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
หมายเหตุ

*** หมายเหตุ ในกรณีท่ ลี ูกค้ าไม่ เข้ าร้ านช้ อป ดังนี ้ ร้ านเครื่องสาอาง ร้ านชาอู่หลง
ศูนย์ ปะการังแดง ร้ านเค้ กไส้ สับปะรด ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่ านละ 500 บาทต่ อร้ าน****
*** หมายเหตุ ในกรณีท่ ลี ูกค้ าปฏิเสธไม่ เดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร์
ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่ านละ 400 บาทต่ อทริป***
ราคาทัวร์ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้ นทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพร้ อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2.ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5.ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.น ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน THAI AIRWAYS ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก
8.ค่าไกด์ท้องถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9.ค่าหัวหน้ าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
10.ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง

– การชดเชยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลกรณีเสียชีวติ สูญเสีย อวัยวะ สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง

1,000,000บาท

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุไม่เกิน 500,000 บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริ ษัทได้ ทาไว้ )
ราคาทัวร์ ไม่รวม
1.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่
สัง่ เพิม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
2.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,000 NT (1,200 บาท) ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน
**ตังแต่
้ เดือนสิงหาคมเป็ นต้ นไปชาระค่าทิปท่านละ 1,500 บาท
3.ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริ ษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี )
4.ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 30 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทยกรุณาเตรี ยมเอกสารคือ
-พาสปอร์ ต
-ใบประจาตัวคนต่างด้ าว
-ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
-สาเนาทะเบียนบ้ าน
-สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
-รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่าง
ด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า–ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว (ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้ชาระด้ วยตนเอง)
7.ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตไทยที่ต้องการอยู่เกิน 30 วัน
8.ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตราชการ (พาสปอร์ ตราชการต้ องทาวีซ่าทุกกรณี )
เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1.ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทังหมด
้
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง

3.การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ สง่ แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทาง
ที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสาเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบั จาก
วันเดินทางไป-กลับ)
4.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทาง
้
บริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ ทกุ
กรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ วถ้ าท่าน
งดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจา
คืนไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จานวนผู้เดินทางต่ากว่า 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
3.หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษัทฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลกู ค้ า)
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆแล้ ว ตามที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้

8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
9.ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินและภาษีนา้ มันปรับสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมตามราคาตัว๋ เครื่ องบินและภาษีน ้ามันตามสถานการณ์ดงั กล่าว

