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09.00น.

กรุ งเทพ • สุ วรรณภูมิ • ไถจง • ล่ องเรือสุ ริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ตลาดกลางคืน เจียอี้ (-/กลางวัน/เย็น)
พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาท์เตอร์ E สายการบินเวียดเจ๊ ทแอร์ เวย์
VIETJET AIRWAY โดยมีเจ้ าหน้ าทีอ่ าํ นวยความสะดวกแก่ ทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง ประเทศไต้ หวัน โดยเทีย่ วบิน VZ560

หมายเหตุ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ ประบบ Random ไม่ สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันและ

วันแรก
06.00 น.

ไม่ สามารถเลือกช่ วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)

เทีย่ ง

บริการอาหารเที่ยง อิม่ อร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึน้ ชื่อของไต้ หวัน

จากนั้น

นาท่าน ล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทราหรื อ SUN MOON LAKE แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศ
ตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าทาให้มี
ขนาดกว้างขวาง และมีความสู งเหนือระดับน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสู ง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งปี และน้ าในทะเลสาบมี สีเขี ยวมรกตใสสะอาด เนื่ องมาจากได้รับการดู แลเรื่ องความสะอาดและมลพิศอย่าง
เคร่ งครัด

บจก.เวิลด์ สยาม ทราเวล เลขที่ 19/5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี Tel:+66 (0) 2-023-7167
World Siam Travel Co.,Ltd. 19/5 Rattanathibet Rd., Bangrakpattana, Bangbuathong 11110 www.worldsiamtravel.com

, @worldsiamtravel

นําท่าน

สั กการะอัฐิของพระถังซํ าจั๋ง ณ วัดพระถังซํ าจั๋ง
หรื อ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนิ นเขาริ มทะเลสาบ
สุ ริ ย นั จัน ทรา ชื่ อ ของพระในสมัย ราชวงศ์ถ ัง ที่
เดินทางไปอัญเชิ ญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพู
ทวีปเดิ มอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ ปุ่นเป็ นผู ้
เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศ
ไต้หวัน ปั จจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่
นาท่าน สั กการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรื อ
วัด กวนอู วัด แห่ ง นี้ เป็ นวัด ใหม่ ที่ ท างการญี่ ปุ่ น
สร้างขึ้นหลังจากทาการสร้างเขื่อนทาให้วดั เก่า 2
วัด จมอยู่ไต้เขื่ อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่
โครงสร้ างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศ
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จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื้ อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ
วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่ เป็ นการสั กการะองค์ เทพเจ้ ากวนอู
เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี

จากนั้น

นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้ เวลาเดินทาง 1.30 นาที)
ชอปปิ้ งตลาดกลางคืนเมืองเจียอี้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆมากมาย

ทีพ่ กั

SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว (เมืองเจียอี)้

วันทีส่ อง

ชิ มชาอู่หลง • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • มิฮายาร่ าไอศกรีม • ไถจง • ฟ่ งเจี๋ยไนท์ มาเก็ต

(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

จากนั้น

นํ า ท่ า นชิ ม ชาอู่ ห ลง และ ชมการสาธิ ต การชงชา
แบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ท่ า นได้ช งชาอย่ า งถู ก วิ ธี แ ละ
ได้รับประโยชน์จากการดื่ มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลี
ซาน ชาจากเมืองฮัวเหลี ยน และเลือกซื้ อชาอู่หลงที่
ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็ นของฝากและดื่มทานเอง

จากนั้น

เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มี
ความสวยงามและมี ชื่อเสี ย งที่สุ ดในเกาะไต้หวัน
นําท่ านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่ าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปี และชม
สวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้น สั กการะเจ้ าพ่อเสื อ ณ ศาลเจ้ าพ่ อเสื อกลางอุทยานอาลีซาน

จากนั้น

นําท่ านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ ารถไฟแล้ ว) ผ่านเส้นทางป่ าสน ให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศของ
อุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมือง
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นําท่าน

เดินทางกลับเมืองไถจง (ใช้ เวลาเดินทาง 3.30 นาที)
เดินทางสู่ ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่ า)
★★พิเศษให้ ท่านได้ ชิมไอศกรี มท่ านละ 1SCOOP★★สุ ดยอดร้ านของหวานเมืองไทจง ที่ มีดีท้ งั ความสวยและ
ความอร่ อย เป็ นร้ านไอติมและร้ านอาหารชื่ อดังของเมืองไทจง เดิ มทีร้านนี้ เป็ นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดดั แปลง
เป็ นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงั คงกลิ่นอายความลึ กลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter
การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทาให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

คํ่า

อิสระอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนฟ่ งเจี๋ยไนท์มาเก็ต น้า
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นาท่านเดินช็อปปิ้ ง ตลาดกลางคืนทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในไต้ หวัน ฟ่ งเจี๋ยไนท์ มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่ ง
นี้ ติดกับหมายลัยฟ่ งเจี๋ยทาให้มีนกั ศึกษาของมหาลัยมาเดิ นเป็ นจานวนมาก มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้
เลือกสรรจาหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วนใหญ่จาหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่ น ไก่ทอดฮอทส
ตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯหม่ าล่ าหรื อซุปน้าใส
ทีพ่ กั

KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว (เมืองไถจง)

วันทีส่ าม

ร้ านพายสั บปะรด • ไทเป • อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค • ร้ านสร้ อยสุ ขภาพ • ถ่ ายรู ปตึกไทเป 101 • ซีเหมินติง

(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

จากนั้น

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องไทเป โดยใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง ระหว่างทาง นาท่านแวะชม ร้ านขนมพาย
สั บปะรด ร้ านนี้ เป็ นร้ านซึ่ งได้การรับรองคุ ณภาพจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอด
ภาษีสินค้าแนะนาได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ฯลฯ

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่ านชมอนุ ส รณ์ ส ถาน เจี ยงไคเช็ ค (Chiang

Kai

Shek

Memorial

Hall) อนุ ส รณ์ ราลึ ก ถึ ง ท่ า นอดี ต

ประธานาธิ บดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้องทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ งภายใน
ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุ ลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือน
ประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุ สรณ์สถานแห่ งนี้ คือ การชม การเปลี่ยน
เวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้ นสาริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่ งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง

บจก.เวิลด์ สยาม ทราเวล เลขที่ 19/5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี Tel:+66 (0) 2-023-7167
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จากนั้น

นาท่านแวะชมของที่ ระลึ ก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE) ซึ่ งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้ อยคอและสร้ อย
ข้อมือซึ่ งมีการฝั งแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์ ปรับความ
สมดุ ลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่ วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัว
หลังเจ็บป่ วยให้ส้ นั ลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะการังสี แดงอัญมณี ล้ าค่าจากใต้ทะเล
ของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่ งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่ งเป็ นสิ่ ง
แสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

จากนั้น

นาท่านถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้ าสู งที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก
ในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม” ตึก ไทเป
101 มีจานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหารชั้นนาเช่น
DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ
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คํ่า

อิสระอาหารมือ้ เย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง

นาท่าน

เดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในนาม สยามสแควร์ แห่ งไทเปเป็ นย่านช้
อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัยทางานของไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้ เป็ นถนนคน
เดิ นโดยแบ่งโซนเป็ นสี ต่างๆ เช่ น แดง เขียว น้ าเงิ น โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทาสี ไว้
อย่างเป็ นระเบียบร้านค้าแนะนาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA
TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ งรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ

ทีพ่ กั

CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน)

วันทีส่ ี่

ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

เดินทางสู่

หมู่บ้านสายรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ ีภยั มาอยูก่ นั ที่ไต้หวัน ซึ่ งสร้าง

(เช้ า/-/-)

ขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและกาแพงในหมู่บา้ นจน
เป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

11.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินไถจง เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

14.30 น.

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เที่ยวบินที่ VZ561
**ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**

17.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
...........................................................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทาง ไต้ หวัน ไถจง ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา อุทยานเย๋ หลิว่
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET (VZ)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

26 มิ.ย.62

29 มิ.ย.62

30+1

13,900

13,500

12,900

4,000

10 ก.ค.62

13 ก.ค.62

30+1

13,900

13,500

12,900

4,000

31 ก.ค.62

03 ส.ค.62

30+1

13,900

13,500

12,900

4,000

21 ส.ค.62

24 ส.ค.62

30+1

14,900

14,500

13,900

4,000

28 ส.ค.62

31 ส.ค.62

30+1

14,900

14,500

13,900

4,000

04 ก.ย.62

07 ก.ย.62

30+1

14,900

14,500

13,900

4,000

18 ก.ย.62

21 ก.ย.62

30+1

14,900

14,500

13,900

4,000

02 ต.ค.62

05 ต.ค.62

30+1

14,900

14,500

13,900

4,000

16 ต.ค.62

19 ต.ค.62

30+1

14,900

14,500

13,900

4,000

อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุ ที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กําหนด
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้ องพักแบบ 2 ท่ าน และ 3 ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดี่ยวท่ านสามารถชํ าระ
ค่ าบริการเพิม่ เติมได้ โดยทําการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ ารถโค้ ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
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 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุ และค่ ารั กษาพยาบาล คุ้ มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุ ระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20กก./ท่าน ไม่ เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้ เครื่องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม





ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย
ค่ าวีซ่าเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสํ าหรับชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับการยกเว้นการทําวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน)
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถู ก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
**ขณะนีน้ ักท่องเทีย่ วชาวไทยได้ รับการยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายืน่ วีซ่าเข้ าออกปกติ ทางทัวร์ จะต้ อง
เรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีกท่ านละ 1,700 บาท หรือมากกว่ าตามทีส่ ถานฑูตกําหนด (ไม่ รวมค่ าบริการ) **

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงือ่ นไขต่ างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงินค่ ะ
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่ วนทีเ่ หลือชํ าระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
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2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่ นการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนทีบ่ ริษัทฯ
กําหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชํ าระ
ค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์เลือ่ นวันเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายในประเทศเช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.ลูกค้ าทีไ่ ม่ ประสงค์ จะลงร้ านสิ นค้ าที่ระบุตามรายการทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท/ร้ าน
8.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนํา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือ่ ท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํ ให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทําพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํ ารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง*
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