รหัสทัวร GOH1901190
ทัวรไตหวัน ไทเป 3 วัน 2 คืน (FD)
ชมความงามทางธรรมชาติที่อุทยานเยหลิ่ว
จิ่วเฟﻤน เมืองโบราณ อาหารอรอย วิวสวย ชุมชนเหมืองทองโบราณกลางหุบเขา
ถายรูปกับตึกไทเป 101 แลนดมารคของไตหวัน ชอปปﻤงตลาดดัง ซีเหมินติง

โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินเชียงใหม–สนามบินเถาหยวน FD242 (13.25-18.00) –โรงแรม-ไนทมาร
วันที่ 1:
เก็ต
คณะพรอมกันที่สนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบิน แอรเอเชีย(FD) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนขึ้นเครื่อง
11.00 น.
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน
ซึ่งระบบการจองที่นั่งเปนแบบสุมที่นั่งวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่นั่งบน
เครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีคาใชจายเพิ่มเติม *
ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน แอรเอเชีย(FD) เที่ยวบินที่
13.25 น. FD242
(บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย
18.00
1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น)
น.
หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว พบมัคคุเทศกทองถิ่น
นําคณะเขาสูที่พัก C U HOTEL หรือเทียบเทา จากนั้นอิสระใหทานเดินเที่ยวชม
ตลาดไนทมารเก็ต มีรานอาหารทองถิ่น และ รานคา มากมายใหทานเลือกซื้อ เลือกชิม
ไทเป 101(ไมรวมคาขึ้นชมตึก)-ชอปปﻤงเคกพายสับปะรด-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ควันที่ 2:
รานเครื่องสําอางค-ตลาดซีเหมินติง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารค
ของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 นั่น
แปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน! .. โครงสรางของตึกนี้แสดงถึง
ความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงนี้เปนตึก
ที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญ
หนักกวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก
แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคาขึ้นลิฟทที่
เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD )
จากนั้นนําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานเคกพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของ
ไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาได แนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทาง
บานหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด เปนตน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จากนั้นนําทานแวะชม รานเครื่องสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อ
ดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถเลือกซื้อใชเองหรือเปนของฝากแก
คนทางบานได

จากนั้นนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ
205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่
รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง
เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงนั่นเอง ภายในหองนี้ไมไดมีแครูปภาพเทานั้นที่เลา
เรื่องราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เสื้อผา รถยนตกันกระสุน
ประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟง

เรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลานี้ และอีกหนึ่งสวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น

4 จัดแสดงรูปปﻤนขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะ
มีการจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

จากนั้นอิสระชอปปﻤงยานซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปﻤงที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวัน
เลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ

เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬา
ยี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่นี่ไมไดมีแคสินคาชอปปﻤงอยางเดียว
ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับ

เมนู นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูนี้อยูที่ซีเหมินติง
นี่เอง
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร
นําคณะเขาสูที่พัก C U HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 3:
เชา

อุทยานเยหลิ่ว-หมูบานโบราณจิ่วเฟﻤน-ศูนยแร Germanium-สนามบินเถาหยวนสนามบินเชียงใหม FD243 (18.30-21.40)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ
ไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของ
นํ้าทะเลและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน
รูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
จากนั้นนําทานชม หมูบาน
โบราณจิ่วเฟﻤน ระหวาง
ทางกอนขึ้นเขาไปยัง
หมูบานจิ่วเฟﻤนทานจะได
เห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางขึ้น
ในสมัยราชวงศชิง ในอดีตที่จิ่วเฟﻤนเปนแหลง
เหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้
สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แตในยุคปจจุบันนี้ที่หมูบาน
จิ่วเฟﻤนเปนหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบ
พื้นเมืองหรือที่เราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโล
เกชั่นความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถาย
ทําซีรี่ยเกาหลี ซีรี่ยไตหวันและการตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุนที่ฉายทั่วโลกอยางเรื่อง
SPIRITED AWAY ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟﻤนจาก
การตูนเรื่องนี้และกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหง

หนึ่งของไตหวัน
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟﻤนตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตอง

เปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศ
แบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการนั่งรถเมลของไตหวัน ***
กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
จากนั้นนําทานชม ศูนยสรอยสุขภาพ Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสรอยขอมือ

Germanium ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทําให

เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง
ปะการังนํ้าลึกที่เปนอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก

18.30
น.

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน
อําลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเอเชีย (FD)
โดยเที่ยวบินที่ FD243 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.40
เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
น.
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ***
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
22-24 ตุลาคม
2562
04-06 เมษายน
2563

เด็ก 2- 12
ผูใหญ
เด็ก 2- 12 ป ป
พักหองละ 2-3
(เสริมเตียง) (ไมเสริม
ทาน
เตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไมรวมตั๋ว
(จอย
แลนด)

13,900.-

3,900.-

6,200.-

3,900.-

7,100.-

14,900. -

13,900.-

13,900.-

14,900. -

14,900. -

13-15 เมษายน
2563

16,900. -

16,900. -

16,900. -

02-04 พฤษภาคม
2563

14,900. -

14,900.-

14,900.-

3,900.-

8,900.-

3,900.-

6,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ] ทานละ 6,500.โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6
หนา
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
: รายการและราคาสําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น

*** ตามนโยบายของไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ ศูนยแรGERMANIUM,รานขนม

พื้นเมือง, รานคอสเมติค ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึง
เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม

การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหากลูกคา

ไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ
ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญไตหวัน/ทาน/ราน ***

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ
รวม 1,200 เหรียญไตหวัน /ทาน/ทริป***
สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจของทาน
แจกนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซึ่ง
ระบบการจองที่นั่งเปนแบบสุมที่นั่ง วาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง
หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีคาใชจายเพิ่มเติม *

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7. นํ้าหนักกระเปาเดินทางที่สามารถโหลดไดนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม

8. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท

ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ

ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3
ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]
9. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

10.

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด,
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน

กวา 20 ก.ก., คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไตหวัน/ทาน/ทริป (เด็ก,
ผูใหญเก็บเทากัน)

4. คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย [เลมขาราชการ] ตองยื่นวีซา
เขาไตหวัน มีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอ
ทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ
5. สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา
(หลัง 31 กรฏาคม 2562)
ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด)
เงื่อนไขการใหบริการ

1.การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รูปแบบการ
ใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง
2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคาบริการ
3.1 มัดจําที่ละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
4.การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย จํานวนเงินยอดมัดจํา
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด

4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งเชียงใหม,กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
6.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และ
เหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ)
7.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
8.กรณีที่คณะไมครบจํานวน 10 ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง
9.เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ทุกขอแลว
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ไตหวันโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผานการตรวจ คนเขาเมือง ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทานั้นลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**

เงื่อนไขการจอง
1.

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
2.

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไป
แลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

