แถมฟรีกระเป๋าชอปปิ ้ งเก๋ ๆ ใส่ ของได้ เยอะจุใจ
WiFi On Bus – เมนูพเิ ศษ ปลาประธานาธิบดี,สุกเี ้ ซียนเย่
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่1 กรุ งเทพ(ดอนเมือง)-เถาหยวน
17.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์ เตอร์ สายการบินไทเกอร์
แอร์ (TIGER AIR) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
20.00 น.
ออกเดินทางสูก่ รุ งไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน ไทเกอร์ แอร์ (Tiger air) เที่ยวบินที่ IT506 (ใช้
ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 3.40 ชัว่ โมง)
00.40 น.
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป ประเทศไต้ หวัน เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) หลังจากท่านได้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากรแล้ ว นาท่ านเข้ าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ King’s Paradise Hotel หรื อเทียบเท่า
วันที่2

เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้ านชา-ล่ องทะเลสาบสุริยจั ันทราวัดพระถังซาจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์ มาร์ เก็ต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว “วัดจงไถฉานซื่อ” (Chung Tai Chan Monastery)
1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้ หวัน เป็ นสถานที่ศกั ดิสิทธิ์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม มีผ้ ูเข้ าไปเยี่ยมชมสักการะเป็ นจานวนมาก ภายนอกอาคารบุ
ด้ วยหินอ่อน มีประตูทางเข้ าด้ านในอาคารทาจากทองแดง ภายในวัดเป็ นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์ อย่างพระสังกัจจายน์ ที่มีใบหน้ าอิ่ม
เอิ่มด้ วยรอยยิ ้ม ผ่านเข้ าไปจะมีองค์เทพเจ้ าสี่ทิศที่ชาวจีนเรี ยกว่า "สีเทียน
ไต้ อ๊วง" และด้ านในองค์พระประธานพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มีชื่อจีนว่า "หนี่เล่อ" ส่วนทางห้ องโถงด้ านข้ างก็ยงั มีท่าน
ปรมาจารย์ตกั๊ ม้ อ พระภิกษุชาวอินเดียผู้ให้ กาเนิดนิกายเซนในประเทศจีน และองค์เทพเจ้ ากวนอู เทพเจ้ าแห่งความ
ซื่อสัตย์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
จากนัน้ น าท่าน ล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจัน ทราหรื อ
SUN MOON LAKE ได้ รับการขนานนามว่า เป็ น "สวิสเซอร์ แลนด์ แห่ง
ไต้ หวัน" และเป็ นที่ๆคนไต้ หวันนิยมมาฮันนีมนู กันด้ วย ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็ นที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้ หวัน
โดยบริ เวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้มีจุดท่องเที่ยวที่สาคัญมากมาย ก็คือ วัด
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วันที่3
เช้ า

พระถังซัมจั๋ง ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้ างมาเพื่อเป็ นเกียรติ ให้ พระถัง
ซัมจัง๋ ที่บกุ ป่ าฝ่ าดงจากจีนไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิ ฎกกลับมา วิว
ภายในวัดมีความสวยงาม สงบ เหมาะแก่การนัง่ ชมวิวทังทะเลสาบ
้
รวมถึง
ของกินที่พลาดไม่ได้ เมื่อใครได้ มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา นัน่ คือ
ไข่ ต้ ม ใบชา ไข่ ต้ ม น า้ ซุ ป ใบชาใส่เ ห็ ด หอมและสมุน ไพรจี น หอมกรุ่ น
รสชาติของไข่ต้มนันกลมกล่
้
อมพอดีไม่ต้องเติมซอสให้ เสียรสชาติ รับรอง
ว่าอร่ อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือได้ ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ ้มลอง และนาท่านสักการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัดเห
วินหวู่ หรื อ วัดกวนอู เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้ หวัน ซึ่งภายในจะเป็ นที่ประดิษฐานรู ปปั น้ ของศาสดาขงจือ้
เทพเจ้ าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่ อสัตย์ เป็ นที่นบั ถือของชาวจีนและไต้ หวัน รวมถึงสิงโตหิน
อ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัดซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน จากนันชมการสาธิ
้
ตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้
ท่านได้ ชิมและชงชาอย่างถูกวิธีและได้ รับประโยชน์จากการดื่มชา ทังชาอู
้ ่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน
และเลือกซื ้อชาอูห่ ลงที่ขึ ้นชื่อของไต้ หวันไปเป็ นของฝากและดื่มทานเอง หลังจากชิมชาแล้ วท่านจะได้ เพลิดเพลินกับ
การช้ อปปิ ง้ ชิลๆ ไปกับ ฟงเจี๋ยไนท์ มาร์ เก็ต ที่เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวันและราคาก็ถกู กว่าในไทเป
มีของขายมากมายให้ ทุกท่านได้ ช้อปปิ ง้ กันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็ น เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ องสาอางค์ อีกทัง้
อาหารท้ องถิ่น หรื ออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้ เข้ ามาชิม ลิ ้มรสของความ
อร่ อ ย และที่ สาคัญ และพิเ ศษสุด ๆ ตลาดแห่ง นี น้ ัน้ มี สิน ค้ า แบรนด์ ที่มัก จะลดราคาได้ อ ย่า งถูก สุด ๆ อย่า งเช่ น
ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สดุ และมีแบบให้ เลือกมากที่สดุ ในไต้ หวัน
รับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษ สุกเี ้ ซียนเย่ สไตส์ ไต้ หวัน
พักที่ Moving Star Hotel หรือเทียบเท่ า
ไทจง-ไทเป-ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหย่ หลิ่ว-ฉือเฟิ่ น(ปล่ อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101-Duty Free-ช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมืองไทจง สูเ่ มืองไทเป แวะซื ้อของฝาก ที่ ร้ านขนมพาย
สับปะรด ซึง่ เป็ นขนมชื่อดังของไต้ หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่
โลก อิสระให้ ทกุ ท่านได้ ลองทานและเลือกซื ้อขนมพายสับปะรด นอกจากนี ้ยัง
มีขนมอีกมากมายให้ ท่านได้ เลือก ไม่ว่าจะเป็ น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพาย
เผือก เป็ นต้ น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไต้ หวันตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei
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City) เขตตาบลว่านหลี่ (Wanli District) ด้ วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรู ปร่ างแปลกตา ซึ่งภูมิทศั น์หิน
ของเย่หลิวถือเป็ นหนึง่ ในสิง่ มหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในโลกอีกแห่งหนึ่ง
เลยก็วา่ ได้ เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้ วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและ
งดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่ อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกประกอบด้ วยโขดหินชะง่อนทรายรู ปร่ างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี
และรองเท้ าเทพธิ ดา รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้ าหู้ รังผึ ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทังเกาะ
้
ไต้ หวัน และ ทัว่ โลก ให้ ทกุ ท่านได้ ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จากนันน
้ าท่านสู่ หมู่
บ้ านฉือเฟิ่ น หมู่บ้านฉือเฟิ่ นเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในอาเภอผิงสี เป็ นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลาง
หมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็ นปลายทางของรถไฟที่ใช้ ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ใครที่แวะมาเที่ยวที่
หมูบ่ ้ านนี ้นอกจากได้ ถ่ายรูปเก๋ๆแล้ ว ยังได้ เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย (คล้ ายโคมยี่เป็ ง) และทานของอร่ อยๆ
ได้ ตลอดสองข้ างทาง โคมลอยของไต้ หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ ขึ ้นโดยขงเบ้ ง ที่ปรึ กษาด้ านการทหาร
คนสาคัญในประวัติศาสตร์ ยคุ สามก๊ ก เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสือ่ สารของกองทัพตังแต่
้ เมื่อ ครัง้ นาท่านแวะช้ อปปิ ง้ ที่ร้าน
Duty Free เจ้ าใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน ที่ตกึ Everrich ซึง่ ใครมาไต้ หวันต้ องช้ อปที่นี่ก่อนกลับ เพราะที่นี่รวมของฝากทัง้
ขนมและสินค้ าแบรนด์เนมไว้ ครบครัน จากนันพาท่
้
านเที่ยวชม ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมขึน้ ตึกชัน้ 89) เป็ นหนึ่งใน
Landmark หลักของเมืองไทเป เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในไต้ หวัน และสูงเป็ นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สดุ ในโลก)
มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ขนาดที่มีสถานีรถไฟใต้ ดินเป็ น
ของตัวเอง ที่ด้านบนจะมีจุดชมวิวในร่ มที่ชนั ้ 89 และสามารถขึ ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้ งที่ชนั ้ 91 ได้ ด้วย
ตึกไทเป 101 มีทงหมด
ั้
101 ชันตามชื
้
่อและชันใต้
้ ดินอีก 5 ชัน้ ที่ชนั ้ 1-5 จะเป็ นส่วนของห้ างสรรพสินค้ าที่ขายของแบ
รนด์เนม ร้ านค้ าร้ านอาหารต่างๆ โดยที่ชนั ้ 5 จะมีเค้ าเตอร์ ขายตัว๋ สาหรับขึ ้นลิฟท์ ไปยังจุดชมวิวที่ชนั ้ 89 ที่เรี ยกว่า
Taipei 101 Observatory ซึ่งเป็ นลิฟท์ที่ได้ รับการลงเป็ นสถิ ติว่าเร็ วที่สุดในโลกโดยกิ นเนสส์เวิลด์เรคคอร์ ด
(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟท์จะมีหน้ าจอที่เพดานลิฟท์ทา
เหมือนว่าเรากาลังพุ่งออกไปในอวกาศให้ ชมระหว่างอยูใ่ นลิฟท์ด้วย ใช้ เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ ้นมาถึงชัน้ 89 ซึง่ เป็ นชัน้
ชมวิวกว้ างๆอยูใ่ นอาคาร จากนี ้จะมีบนั ไดให้ เดินขึ ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้ งที่ชนั ้ 91 ได้ ด้วย และสามารถเดินลงที่
ชัน้ 88 เพื่อไปดูลกู ตุ้มยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่ องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ
อิสระช้ อปปิ ง้ ตลาดซีเหมินติง เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่ น
ไต้ หวัน มีร้านค้ าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย อิสระท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายรวมทังสิ
้ นค้ าแฟชัน่ เทรน
ใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้ อปปิ ้ ง
พัก Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่4

ไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์ เครื่องประดับ-เถาหยวน-กรุ งเทพ (ดอนเมือง)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านช้ อปปิ ง้ ชิคๆ สินค้ าพืน้ เมืองและศูนย์ เครื่ องประดับ เลือกซื ้อสินค้ า
ของที่ระลึก สินค้ าเกษตรพื ้นบ้ าน จากทุกภูมิภาคิ ของไต้ หวัน กว่า 20,000
ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้ หวันเกรดพรี เมี่ยม อัญมณี หยิกหินตาแมว หิน
เป่ ยโถว นา้ หอม แผ่นมาร์ คหน้ า ผลิตภัณฑ์ บ ารุ งผิว สร้ อยคอเวชสาอางค์
สินค้ าแบรนเนม น ้าหอม เครื่ องสาอางค์ ราคาถูก เสื ้อผ้ า แว่นตา เป็ นให้ ท่าน
ได้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย นาท่านชม อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็ค เป็ นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้ หวัน
และสถานที่ ท่อ งเที่ยวหลักที่ ต้องมาของเมื องไทเป สร้ างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1976 เพื่ อเป็ นการราลึกและเทิด ทูน อดี ต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็ นอาคารสีขาวทัง้ 4 ด้ านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน ้าเงินแบบสถาปั ตยกรรมแบบจีน ตัง้
เด่นเป็ นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรี ภาพ(Freedom Square) มีบันไดด้ านหน้ า 89 ขันเท่
้ ากับอายุของท่าน
ประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั น้ ทาจากทองสัมฤทธิ์ ของท่านในท่านัง่ ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ ายิ ้มแย้ มต่างจากรู ป
ปั น้ ของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้ าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กาแพงด้ านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทาง
การเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คา คือ จริ ยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพืน้ เมือง
15.45 น.
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ โดยสายการบิน ไทเกอร์ แอร์ (TIGER AIR) เที่ยวบินที่
IT505 (ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 3.50 ชัว่ โมง)
18.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
26-29 ต.ค. 61
03-06 พ.ย.61
17-20 พ.ย. 61
03-06 ม.ค. 62
04-07 ม.ค. 62
05-08 ม.ค. 62
11-14 ม.ค. 62
12-15 ม.ค. 62
18-21 ม.ค. 62
19-22 ม.ค. 62

ผู้ใหญ่
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

เด็ก
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

พักเดี่ยว
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

อัตราค่ าบริการรวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
2. (ตัว๋ กรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นงั่ เป็ นBusiness Class ได้ และต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมตัว๋ กรุ๊ ปเท่านันไม่
้ สามารถเลื่อนวัน
ได้ )
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับใกล้ เคียงกัน
4. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
5. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋ า สัมภาระที่สายการบิน 20 กิโลกรัม ขึ ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
1. ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
3. ค่าวีซา่ เดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสาหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับการยกเว้ นการทา
วีซา่ เข้ าประเทศไต้ หวัน)
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์
ซักรี ดที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน ,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทฯ
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่ านละ 1,000 ต่ อทริป สาหรับหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความประทับใจ และน ้าใจจากท่าน
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 5,000 บาท พร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่งให้
เรี ยบร้ อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล้ ว
 การชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทางบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อน
กาหนด เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น

 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก
เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ
เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ในกรณีนี ้บริ ษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ทงหมด
ั ้ หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมื
้ ่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และอุบตั ิเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้ น
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ใน
การ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

