กำหนดกำรเดินทำง เดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2561 (ดูพีเรียดจำกตำรำงด้ ำนล่ ำงค่ ะ)
วันแรก
กรุงเทพฯ
23.00 น.
สมำชิก ทุก ท่ ำ นพร้ อมกั น ณ ท่ ำ อำกำศยำนสุ วรรณภู มิ ชัน้ 4 เคำท์ เตอร์ R ประตู 8 สำยกำรบิน EVA AIR
เจ้ ำหน้ ำที่ คอยจัดเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงสำหรับทุกท่ ำน
วันสอง
02.15 น.

กรุ ง เทพฯ
- สนำมบิน เถำหยวน – หนำนโถว – วั ด เหวิ น อู่ – ล่ อ งเรื อ ทะเลสำบสุ ริ ยั น จั น ทรำ –
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถฉำนซื่อ – ร้ ำนชำ – ไทจง – ตลำดฝงเจี่ยไนท์ มำร์ เก็ต
ออกเดินทำงสู่กรุงไทเป...โดยสำยกำรบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR206 (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

07.05 น.ถึงท่ ำอำกำศยำนเถำหยวน เมืองเถำหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
นาทานออกเดินทางสู่ เมืองหนำนโถว จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึง
ศาสดาขงจื่อเทพเจ้ าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัด ซึ่งมีมลู ค่าถึง
ตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน
เที่ยง
 บริกำรอำหำรมือ้ กลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพิเศษปลำประธำนำธิบดี
นาท่านลงเรื อ  ล่ อ งเรื อ ทะเลสำบสุ ริยัน จัน ทรำ  ซึ่งได้ รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือ น
สวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวันตังอยู
้ ในเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ยซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้ หวันได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 24
มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืน
น ้าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้ อนล้ อมรอบ
ลักษณะภูมปิ ระเทศที่โดดเด่น ทาให้ ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี ้ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า
“สุริยันจันทรำ” ให้ ท่านดื่มด่ากับบรรยากาศริ ม ทะเลสำบสุริยันจันทรำ ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ แห่งเดียวของไต้ หวัน
นาท่านขึ ้นสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้ อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อ ปี
ค.ศ.1965 จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉำนซื่อ ซึ่งวัดแห่งนีไ้ ด้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็ น
อันดับสามของโลก รองจากนครวาติกลั ป์ และวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถฉานซื่อ 1ใน4วัดใหญ่ของไต้ หวัน เป็ นสถานที่ของเหล่า
นักแสวงบุญ มีผ้ เู ข้ าไปเยี่ยมชมสักการะเป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้ พระสงฆ์ได้ ศึกษาธรรมะอีกด้ วย วัดนี ้
ได้ รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบตึกไทเป 101
นาท่านช้ อปปิ ง้ ร้ ำนชำ ให้ ท่านได้ ลิ ้มรสชาติช าชัน้ ดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชาอู่หลง นอกจากนัน้ ยังมีชาเขียวผงสุดฮิต ที่
สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาต้ มน ้าร้ อน เพราะชาเขียวผงนี ้สามารถชงได้ กับนา้ อุณหภูมิปกติ และชงกับนา้ เย็น
ได้ หรื อจะเพิม่ ความอร่อยด้ วยการชงกับยาคูลท์ จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะ
ไต้ หวัน เมือ งนี ้จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้ านเหนือของเกาะ และทางใต้ ของเกาะจึงทาให้ เมืองนีม้ ีความคึกคักอยู่
ตลอดเวลา จากนันน
้ าท่านสู่ ตลำดฝงเจี่ยไนท์ มำเก็ต  ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ ท่า นได้ อิสระกับ

เย็น

การช้ อปปิ ง้ เลือ กซื ้อสิ่งของที่ ถูกใจ ท่ ำนที่ ช่ ืนชอบรองเท้ ำ ONITSUKA TIGER พลำดไม่ ได้ ท่ ีน่ ี รำคำถูก กว่ ำ เมือ งไทย
แน่ นอน
 อิสระอำหำรมือ้ ค่ ำ ภำยใน ฝงเจี่ยไนท์ มำร์ เก็ต เพื่อให้ ทุ กท่ ำ นสำมำรถเลื อ กซือ้ เลือ กชิมอำหำรพืน้ เมื องของ
ไต้ หวันได้ ตำมอัธยำศัย และเพื่อไม่ ให้ เป็ นกำรเสียเวลำอันมีค่ำของท่ ำนในกำรช้ อปปิ ้ งภำยในฝงเจี่ยไนท์ มำร์ เก็ต
พักที่ : TAICHUNG KUN HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม

ไ ท จ ง – เ ถ ำ ห ย ว น – เ ขื่ อ น สื อ เ ห มิ น – สุ ส ำ น อ ดี ต ป ร ะ ธ ำ น ำ ธิ บ ดี เ จี ย ง ไ ค เ ช็ ค ที่ ฉื อ หู – ไ ท เ ป
– GERMANIUM SHOP – ซีเหมินติง

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเถำหยวน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เขื่อนสือเหมิน เป็ นเขื่อนกักเก็บนา้ ที่สาคัญอีกแห่งของ
ไต้ หวัน เขื่อนสือเหมิน ตังอยู
้ ่ในเขตหลงเจ๋อ เมืองเถาหยวน ใกล้ กบั เขตต้ าชี ฝู่ ชิ่ง และ
ตาบลกวนซี นครชินจู๋ เริ่ มก่อสร้ างในปี 1956 และเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 1964 เป็ นอ่าง
เก็บน ้าอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไต้ หวัน ที่ มีประโยชน์ ใช้ สอยหลากหลาย
ตังแต่
้ กกั เก็บน ้า ระบายน ้า ป้องกันน ้าท่วม สร้ างพลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงการใช้ สอย

เที่ยง

ด้ านเกษตรกรรมและชลปประทาน ช่วยเพิ่ มปริ มาณ ผลผลิตทางการเกษตรต่อ ปี
ของเมื อ งเถาหยวนเป็ น เท่ า ตัว นอกจากนี ้ ความสวยงามของวิว ทิ ว ทัศ น์ ท าง
ธรรมชาติแ ละพัน ธุ์ป ลาที่ ห ลากหลายในเขตเขื่ อ นสื อ เหมิ น ยั ง ท าให้ ที่ แ ห่ ง นี ้
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมจากนักท่อ งเที่ยวจากนานาชาติ ดังที่
ทราบกันดีว่าพระบามสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสน
พระทัยในเรื่ องของการชลประทานเป็ นพิเศษ ในครัง้ ที่พระองค์เสด็จเยือนไต้ หวันใน
ปี 1963 จึงได้ เสด็จประพาสยังเขื่อนสือเหมินเพื่อทรงศึกษาระบบการชลประทานของไต้ หวันโดยมีอดีตรองประธานาธิบดีเฉินเฉิง
เป็ นผู้เฝ้ารอรับเสด็จ
 บริกำรอำหำรมือ้ กลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลังจากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ สุสำนอดีตประธำนำธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ตังอยู
้ ่ริมทะเลสาบฉือหู ในเขตต้ าซี เมืองเถาหยวน คาว่า ” ฉือหู ” ในภาษาจีนมีความหมายว่า “ ทะเลสาบแห่งความการุณย์ ”
เป็ นชื่อที่อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ตังขึ
้ ้นเพื่อราลึกถึงมารดาของตน นอกจากนี ้ยังได้ รับมอบหมายให้ หยางจัว่ เฉิงสถาปนิก
ชื่อดังชาวไต้ หวัน ออกแบบสร้ างบ้ านพักตากอากาศในสไตส์สถาปัตยกรรมแบบหมิน่ หนานและเจ้ อเจียงขึ ้นที่นี่ เพราะวิวทิวทัศน์

เย็น

และธรรมชาติอนั สวยงามของทะเลสาบเป็ นภาพพสะท้ อนถึงความทรงจาในบ้ านเกิดของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ที่เมือง
เฟิ่ งฮว่า มณฑลเจ้ อเจียง โดยบ้ านพักตากอากาศหลังนี ้ได้ รับการปรับปรุงและสร้ างเป็ นสุสานหลังอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ถึงแก่กรรม เมื่อปี 1975 ด้ วยเหตุนี ้ สุสานฉือหูจึงเป็ นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ควรค่าแก่การมาเยือนเพื่อราลึกถึงคุณปู การของ
บุคคลสาคัญในประวัตศิ าสตร์ ไต้ หวัน นอกจากนี ้ ที่ นี่ยงั มีพธิ ีการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ ได้ รับชม
ทุกๆชัว่ โมง เป็ นหนึ่งในไฮไลท์ที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวมาจากทัว่ โลกให้ เดินทางมาเยือน
จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองไทเป
จากนันนั
้ นน
้ าท่านเข้ าสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิตสินค้ าที่ทาจากธาตุเจอร์ เมเนียม ที่มีคณ
ุ สมบัติในการ
แผ่ไอออนลบ ส่งผลดีตอ่ ผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทาให้ เลือดลมไหลเวียนดีขึ ้น เพิม่ พละกาลัง ผ่อนคลายความตึงเครี ยด เป็ นต้ น โดย
เป็ นสินค้ ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทัว่ เอเชีย แล้ วนาท่านสูย่ ่านช้ อปปิ ง้  ซีเหมินติง (สยำมสแคว์ แห่ งไทเป)
 อิสระท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายรวมทังสิ
้ นค้ าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย เชิญชวนให้ ลอง น ้ามะระปั่นของ
ที่นี่ ชาไข่มกุ กุนเชียงไต้ หวันและอื่นๆ อีกทังเสื
้ ้อผ้ า รองเท้ า เครื่ องสาอางแบรนต่าง ๆ มากมาย
 อิสระอำหำรมือ้ ค่ำ ภำยใน ซีเหมินติง เพื่อให้ ทุกท่ ำนสำมำรถเลือกซือ้ เลือกชิมอำหำรพืน้ เมืองของไต้ หวันได้ ตำม
อัธยำศัย และเพื่อไม่ ให้ เป็ นกำรเสียเวลำอันมีค่ำของท่ ำนในกำรช้ อปปิ ้ งภำยในซีเหมินติง
พักที่ : THE LOFT SEASIDE หรือ BARONS HOTEL หรือ JING YONG QUAN หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ส่ ี

เหย่ หลิ่ว – ร้ ำนขนมเค้ กพำยสัปปะรด –อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเชค - ตึกไทเป101 (ไม่ รวมค่ ำขึน้ จุดชมวิว ชัน้ 89 ) –
MITSUI OUTLET –สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่  อุทยำนเหย่ หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้ วย
โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้ าหู รังผึ ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนของ
น ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้ าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะไต้ หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ร้ ำนขนมเค้ กพำยสัปปะรด อิสระเลือกชิมเลือกช้ อปปิ ง้ ขนมของฝากที่ขึ ้นชื่อของไต้ หวัน ไม่ว่าจะเป็ น
พายเค้ กสับปะรด ท้ อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสตู รดังเดิ
้ มไต้ หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ
 บริกำรอำหำรมือ้ เที่ยง ณ ภัตตำคำร อำหำรพิเศษ เสี่ยวหลงเปำ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ อนุ สรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค  ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะการก่อสร้ างคล้ ายวิหาร
เทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้ างขวาง ทาให้ อนุสรณ์ แห่งนี ้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป
ด้ านข้ างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 ตึกระฟ้า แห่งนี ้
เคยมีความสูงเป็ นอันดับหนึ่งของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้ างขึ ้นโดยหลักวิศวกรรมชัน้ เยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะ
เทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลฟิ ท์ที่เคยเร็วที่สดุ ในโลก ด้ วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010
เมตร อิสระท่านช้ อปปิ ง้ แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ทนั สมัยที่สดุ แห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนเนมชันน
้ า
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่  MITSUI OUTLET  ให้ ทุกท่านได้ สนุกสนานกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมายในราคา
สุดพิเศษได้ ตามอัธยาศัย

เที่ยง

เย็น

 อิสระอำหำรมือ้ ค่ำ ภำยใน MITSUI OUTLET เพื่อไม่ ให้ เป็ นกำรเสียเวลำอันมีค่ำของท่ ำนในกำรช้ อปปิ ้ ง
ได้ เวลำอันสมควรนำท่ ำนเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน
20.45 น.
เหิรฟ้ ำเดินทำงสู่กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR205 (มีอ ำหำรและเครื่ องดื่มบริกำรบน
เครื่องบิน)
23.30 น.ถึงท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

**หมำยเหตุ** รำยกำรทัวร์ นีม้ ีแวะร้ ำนขำยของฝำกที่ขนึ ้ ชื่อ 3 ร้ ำน คือ ร้ ำนชำ ร้ ำนขนมเค้ กสัปปะรด GERMANIUM SHOP
อัตรำค่ ำบริกำร ปี 2561
ช่ วงกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
มีเตียงเสริม

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่ ำนเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

6 - 9 ก.ค. 61

20,500

20,500

20,500

20,500

4,000

13 - 16 ก.ค. 61

20,500

20,500

20,500

20,500

4,000

20 - 23 ก.ค. 61

20,500

20,500

20,500

20,500

4,000

3 - 6 ส.ค. 61

20,500

20,500

20,500

20,500

4,000

31 ส.ค. -3 ก.ย. 61

19,500

19,500

19,500

19,500

4,000

7 - 10 ก.ย. 61

19,500

19,500

19,500

19,500

4,000

21 - 24 ก.ย. 61

19,900

19,900

19,900

19,900

4,000

3 - 6 ต.ค. 61

18,900

18,900

18,900

18,900

4,000

12 - 15 ธ.ค. 61

18,900

18,900

18,900

18,900

4,000

21 - 24 ธ.ค. 61

22,900

22,900

22,900

22,900

4,000

หมำยเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือสลับรำยกำรได้ ตำมควำมเหมำะสมและรำคำนี บ้ ริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำ้ มันของสำยกำรบินหำกมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมจำกสำยกำรบิน
*** 25 ท่ ำนขึน้ ไปออกเดินทำง โดยมีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยและไกด์ ท้องถิ่นบริกำรคะ

อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ พร้ อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนาเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางน ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำงในวงเงินท่ ำนละ 1,000,000 บำท *ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มี การตกลงไว้ กบั บริษัทประกัน
ชีวติ *
เดินทำงท่ องเที่ยวไต้ หวันตัง้ แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว้ นวีซ่ำสำหรับคนไทยถือพำสปอร์ ตไทยประเภทท่ องเที่ยว สำมำรถท่ องเที่ยวไต้ หวันอยู่ได้ ไม่ เกิน 30วัน
พำสปอร์ ตต้ องมีอำยุไม่ น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ ไปนะคะ หำกไม่ แน่ กรุณำสอบถำมตัวแทนจำหน่ ำยได้ เลยค่ ะ 
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่ ำวีซ่ำ ท่ ำนละ 1700 บำท (ค่ ำวีซ่ำเดี่ยว)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทกุ ชนิด
 ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงำนขับรถ ท่ ำนละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้ ำ) (=600 TWD/ลูกค้ ำ)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้ องพัก
, ค่าซัก รี ด ฯลฯ
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระค่ามัดจา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
 ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ ำ 45 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจาหน่ายได้ เลยค่ะ
กำรยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเว้ นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึ ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมำยเหตุ
* บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทาง
บริษัทฯหรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ ายการสูญหาย ความล่าช้ าหรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ ชาระ ไว้ แล้ ว
ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร เดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี ้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ ้นตามจริ ง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริ การ
นันๆ
้
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการ
คืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น แต่ทั ้งนี ้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า


