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วันแรก สนามบนิดอนเมอืง ä(-/-/-)

23.30 น. พรอมกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประต ู7
เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนสุรณสถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น 89)–วัด
หลงซาน –ผลิตภัณฑสรอย Germanium –ซีเหมินติงä(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ)

03.30 น. ออกเดินทางสู เมอืงไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL 398
(**ไมมบีริการอาหารบนเครือ่ง)

08.00น. เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)

เชา äบริการอาหารเชา อิ่มอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไตหวัน
จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค

(Chiang Kai Shek Memorial Hall)
อ นุ ส ร ณ รํ า ลึ ก ถึ ง ท า น อ ดี ต
ประธานาธิบดีไตหวนั รวบรวม ประวัติ
ของใชสําคัญ รถ และ จําลองหอง
ทํางานของทาน เจียง ไค เ ช็ค ซึ่ ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไตหวันเม่ือวันท่ี 5
มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีก
อยาง ณ อนุสรณสถานแหง น้ีคือ
การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรกัษาการรปูปนสําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆช่ัวโมง

เที่ยง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา รสเลิศ
จากนั้น นําทานชมตกึไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น 89)ตึกระฟาสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเปนตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในป พ.ศ.

2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มี
จํานวนช้ันท้ังหมด 101 ช้ัน และ ช้ันใตดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และรานอาหารช้ันนําเชน DIN
TIA FUNG DIMSUM,ZARA,ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก
โดยกินเนสสเวิลดเรคคอรด(Guinness Book World Records) ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรตอนาที ใชข้ึนจากช้ัน 5
ไปยัง ชั้น 88 โดยใชเวลาเพียง 37 วินาที เพือ่ไปชมวิว ณ ชั้น 89
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จากนั้น เดินทางสูวัดหลงซาน(Lungshan Temple) เปนหนึ่งในวัดท่ีเกาแกและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป
ต้ังอยู ในแถบยานเมืองเกา มีอายุ
เกือบ 300 รอยปแลว สรางข้ึนโดย
คนจีนชาวฝูเจ๊ียนชวงปค.ศ . 1738
เพื่อเปสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์
ตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบ
ทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัด
พุทธของจีนแตมีลูกผสมของความ
เปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียก
กันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหท่ี น่ี
เปนอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวไมควร
พลาดของเมืองไทเปวัดหลงซานหรือ
เ ห ม ง เ จี ย  ห ล ง ซ า น  ( Mengjia
Longshan) แตเดิมสรางข้ึนเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเช่ือของชาวจีน
อีกมากกวา 100 องคท่ีดานในโดยมาจากท้ังศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ เชน เจาแมทับทิม ที่เก่ียวของกับการ
เดินทาง, เทพเจากวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยและหนาท่ีการงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ท่ีเช่ือกันวาเปน
เทพผูผูกดายแดงใหสมหวังดานความรัก

จากนั้น นําทานแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE) ซึ่งทําเปนเคร่ืองประดับท้ังสรอยคอและสรอย
ขอมือซึ่งมีการฝงแร Germanium ลงไปมคีณุสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความ
สมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยปองกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟนตัว
หลังเจ็บปวยใหส้ันลงและภายในศูนยแหงน้ียังมีผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเล
ของใตหวัน ท้ังจ้ีประดับ แหวน ตางๆ ท้ังยังมีปะการังแดงเปนตน ซ่ึงเปนของประดับบานชาวไตหวันซ่ึงเปนส่ิงแสดง
ถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา

ค่ํา  นําทานเดินทางสู ซีเหมนิติง (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) หรอืท่ีคนไทยรูจักกันในนาม สยามสแควรแหงไทเปเปน
ยานชอปปงของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยังเปนแหลงช็อปปงของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานนี้เปน
ถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน แดง เขียว นํ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสี
ไวอยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ไดแก
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคารุนหายากและราคาถูกมากๆ
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ค่ํา äอิสระอาหารมือ้เย็น ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิซีเหมนิตงิ
ทีพ่กั  EHOME HOTEL TAOYUAN หรอืเทยีบเทา ระดบั 3 ดาว

วันที่สาม รานพายสัปปะรด – อุทยานเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจิ่วเฟน –ปลอยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเกาผิงซี–ซื
อหลนิไนทมาเกท็ä(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ)

เชา äบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั
นําทานแวะชม รานขนมพายสบัปะรดรานน้ีเปนรานซ่ึงไดการรับรองคุณภาพจากการทองเท่ียวแหงประเทศไตหวัน
และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมู
แผน ขาวตังสาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนั้น นําทานชม อทุยานแหงชาติเยหล่ิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมย่ืน
ลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซ่ึงเกิดจากการกัด
เซาะของนํ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง หินรูปมังกร และ
ฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟกน้ําทะเลสีครามสวยงามแปลกตา

เที่ยง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟูดสไตลจีน
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิว่เฟน Jiufen Old Street หมูบานโบราณบนไหลเขาซ่ึงในอดีตเคยเปนแหลง

ขุดทองชื่อดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกาเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน
ชมรานรวงตางๆท้ังรานนํ้าชา รานขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทัศนของบานโบราณซ่ึงประดับดวยโคมไฟสี
ตางๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเต็มไปดวยรานคา และนักทองเท่ียวจํานวนมาก

เดินทางสู เสนทางรถไฟสายเกาสายผิงซี เสนทางสายรถไฟสายส้ันๆ ท่ียังคงความเปนอดีตท้ังในสวนของอาคารบานเรือน
และสถานีรถไฟไวไดเปนอยางดี ดวยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟคอนขางแคบ เปดใหบริการ
ต้ั ง แต ยุ ค ท่ี ป ร ะ เ ท ศญี่ ปุ น เ ข า ม า
ปกครองชวงป 1921 ในอดีตเคยเปน
เสนทางขนสงถ านหินจากการทํ า
เหมืองแรแตปจจุบันทางรัฐบาลไตหวัน
ไดมีการพัฒนาจนกลายเปนเสนทาง
การทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียง ถึงแมวาจะ
เปนเสนทางรถไฟสายเกาที่มีอายุเกือบ
100 ปแตสภาพของรถไฟและเสนทาง
ท่ีเปดใหบริการยังสมบูรณพรอมใช
งานเสมอ เสนทางสายผิงซีเริ่มเปนท่ี
นิยม ต้ังแตป  2011 เ น่ืองจาก
ภาพยนตรรักโรแมนติกช่ือดังของ
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ไตหวัน “You Are the Apple of My Eye”ไดมาใชเปนสถานท่ีถายทําฉากสําคัญของหนังสถานีซือเฟนสถานียอด
ฮิตของเหลานักทองเท่ียว เปนอีกหน่ึงสถานีท่ีผูคนนิยมปลอยโคมลอยกระดาษ(ไมรวมคาโคมกระดาษ) ลักษณะ
เดนของซือเฟนคือมีเสนทางรถไฟท่ีต้ังคูขนานไปกับถนนโบราณซือเฟนใหความรูสึกคลายกับตลอดรมหุบของบาน
เรา ท้ังยังมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเปนอยางมาก ภายในตัวเมือง
เต็มไปดวยรานคา, รานอาหารพ้ืนเมือง, รานขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจอีกมากมาย

นําทานสู ยานถนนคนเดินใหญท่ีสุดในไทเป ซื่อหลิน ไนทมาเก็ต (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) ตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญ
เปนท่ีนิยมในหมูหนุมสาวชาวไตหวันท่ีจะ
ออกมาเลือกซื้อของกิน ไมวาจะเปนอาหาร
ทานเลน และอาหารค่ํา ไมวาจะเปน อาหาร
เสียบไมปงยาง ทั้งเน้ือหมู ไก ปลาหมึก เห็ด
และผัก หรือจะชอบทานเตาหูเหม็นทอดท่ีไม
เหม็นเหมือนช่ือแถมมีรสชาตท่ีอรอยถูก
ปาก ไกทอดเจาดัง HOT-STAR เกาลัดค่ัว
นํ้าเตาหูจากถั่วนานาชนิดเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพยอดฮิตของชาวไตหวัน ปลาทองโก
ทอดกรอบตัวใหญๆ น้ําแข็งไสหนาตางๆ
และผลไมสดที่รสชาติแปลกและขนาดใหญ
ผิดหูผิดตาจากบานเรา พลาดไมไดกับแตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบเหมือนเมลอนเสียมากกวา

ค่ํา ä อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ซื่อหลินไนทมาเก็ต
ทีพ่กั EHOME HOTEL TAOYUAN หรอืเทยีบเทา ระดบั 3 ดาว

วันทีส่ี ่ ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯä(เชา/-/-)

06.00 น. บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั
07.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย
10.55 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL 399 (**ไมมบีริการอาหารบนเครือ่ง)
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************************************************************************
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว

ตารางและวนัเดนิทาง ไตหวนั ไทเป อทุยานเยหลิว่ หมูบานโบราณจิว่เฟน
ปลอยโคมผิงซ ี4 วัน 2 คนื โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

เริม่เดินทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เดก็ไมมเีตยีง พักเดี่ยว

03 ม.ค. 62 06 ม.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

10 ม.ค. 62 13 ม.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

17 ม.ค. 62 20 ม.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

24 ม.ค. 62 27 ม.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

31 ม.ค. 62 03 ก.พ. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

07 ก.พ. 62 10 ก.พ. 62 25 16,900 16,900 16,500 5,000
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14 ก.พ. 62 17 ก.พ. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

21 ก.พ. 62 24 ก.พ. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

28 ก.พ. 62 03 มี.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

07 มี.ค. 62 10 มี.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

14 มี.ค. 62 17 มี.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

21 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 25 12,900 12,900 12,500 3,000

อัตราคาบริการรวม
ü ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัวไมสามารถระบุท่ีน่ังได โดยทางสายการบินจะเปนผู

กาํหนด
ü ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือตองการพักเด่ียวทานสามารถชําระ

คาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอนการเดินทางเทาน้ัน
ü อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
ü คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
ü คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ
ü คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ü ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)
ü ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง)
ü คาระวางนํ้าหนักกระเปาไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 กก./1ใบ

อัตราคาบริการไมรวม

´ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

´ คาทําหนังสือเดินทางไทย

´ คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORT ไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน)

´ คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวใน
รายการ

´ คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

´ คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ ใน อตัรา รวม 1,200 บาท/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
คะ)

´ คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

**ขณะนี้นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขาออกปกติ ทาง
ทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท หรือมากกวาตามท่ีสถานฑติูกําหนด (ไมรวมคาบริการ) **
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร
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1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน
มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําท้ังหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยงั
คณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอน
ลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
4.บรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ
กําหนดไว(15 ทานข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง
6.กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายในประเทศเชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาว
7.ลูกคาท่ีไมประสงคจะลงรานสินคาท่ีระบุตามรายการทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท/ราน
8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Ø บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
Ø เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ
Ø หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว

เทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได )

Ø ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม
แรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา
จะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

Ø ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร)

Ø ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด
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Ø ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

Ø กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน

Ø ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน
ชื่อได

Ø เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ
วาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

Ø กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**


