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ทัวร์ น่องเหล็ก
ไต้ หวัน 5 วัน 3 คืน ทริปปั่ นจักรยาน

ปั่ นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา / เส้ นทางจุดชมวิวปี ้ ถัน / เส้ นทางเลียบแม่ นา้ ตัน้ ส่ วย
ปั่ นจักรยานริ มมหาสมุทรแปซิฟิค / อุโมงค์ สือเหมิน / แหล่ งช็อปปิ ้ งซีเหมินติง
อาหารพิเศษ!! บุฟเฟ่ สลัด+สเต็กจานร้ อน / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ สุกีช้ าบูชาบู
กาหนดการเดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2561
นา้ หนักกระเป๋า+จักรยาน 30 KGS

วันที่ 1 (WE) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เช้ คอินและโหลดกระเป๋า
22.30 น.
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน
EVA AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ให้ กบั ท่าน
02:25 น.
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ BR 206
วันที่ 2 (TH)
06.50 น.

เที่ยง
ค่า

(07:05) สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบนา้ แร่ (ภายในห้ อง)
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่ าง  บนรถ นําท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทจง (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) นําทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็ นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊ กมินตัง๋
หลังจากที่อพยพมายังไต้ หวันพร้ อมกับเจียงไคเช็ค ปั จจุบนั รัฐบาลของเมืองไทจงได้ เก็บรักษาอนุรักษ์ ให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็ นอยูใ่ นอดีตของบรรดาทหารก๊ กมินตัง๋ บ้ านแต่ละหลังจะถูกแต่ง
แต้ มด้ วยสีสนั ตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้ นแต่พื ้นถนนทางเดินก็ถกู แต่งแต้ มสีสนั และตัว
การ์ ตนู ไปทัว่ ทังหมู
้ ่บ้าน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้
ขึ ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สดุ ของไต้ หวัน เนื่องจากเมืองนี ้อยูใ่ นหุบเขาและถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูงทังเมื
้ อ ง จึงทํา
์
ให้ เป็ นเมืองที่มีอากาศบริ สทุ ธิที่สดุ ของไต้ หวัน
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร จินตู) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําท่าน
เดินทางกลับสูโ่ รงแรมเพื่อทําการเซ็ตอัพรถจักรยาน
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ สลัด+สเต้ กจานร้ อน) หลังรับประทานอาหารคํ่า เชิญท่าน
อาบนา้ แร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ าจากการทํางานและการเดินทาง
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พักที่  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
www.taii.com.tw/en/room.php
วันที่ 3 (FR)
เช้ า

เที่ยง

ค่า

วันที่ 4 (SA)

เช้ า

เที่ยง

ผูหลี่ – ปั่ นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา – ท่ าเรือส่ วยเส้ อ – จุดบริการนักท่ องเที่ยวเซี่ยง
ซาน – วัดพระถังซาจั๋ง – หมู่บ้านชาวเผ่ าเส้ าจู๋ – ศาลเจ้ ากวนอู – ไทเป (***วันนี้ปั่น 33 กืโลเมตร
เป็ นทางภูเขาตลอดทาง)
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นําท่าน ปั่ นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยัน
จันทรา โดยเริ่ มต้ นปั่ นจาก ท่ าเรือส่ วยเส้ อ เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวสามารถลงเรื อเพื่อชมความงามของ
ทะเลสาบสุริยนั จันทราแบบใกล้ ชิดที่ได้ รับความนิยมที่สดุ จากนันปั
้ ่ นสู่ จุดบริการนักท่ องเทีย่ วเซี่ยงซาน
(XIANGSHAN VISITOR CENTER) จุดบริ การนักท่องเที่ยวแห่งนี ้เกิดจากโครงการ Landform Series หรื อ
ภูมิลกั ษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึง่ มีทงหมด
ั้
4 แห่งในไต้ หวันที่มีเอกลักษณ์ของทัศนียภาพที่ประกอบไปด้ วย ที่
ราบ ที่ราบสูง ภูเขา ตัวอาการถูกออกแบบมาให้ มีลกั ษณะโดดเด่นสวยงามแต่เรี ยบง่า ยเป็ นที่สะดุดตาเมื่อ
ยามพบเห็น และกลายเป็ นจุดชมวิวที่สาํ คัญอีกจุดหนึง่ ที่ทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนันมุ
้ ่งสู่ วัดพระถังซา
๋จัง เป็ นวัดที่อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คมีคําสัง่ ให้ สร้ างขึ ้นเพื่อประดิษฐานอัฐิของพระถังซําจัง๋ เป็ นวัด
สําคัญที่มีนกั ท่องเที่ยวมากราบไหว้ ขอพรเป็ นจํานวนมากในแต่ละวัน และยังเป็ นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยนั จัน
ทราจากมุมสูงได้ ดีอีกด้ วย
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (EINHAN HOTEL) หลังรับประทานอาหารกลางวัน มุ่งหน้ าสู่
หมู่บ้านชาวเผ่ าเส้ าจู๋ ศึกษาประเพณีวฒ
ั นธรรมและวิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวเผ่าเส้ าจู๋ อาชีพที่ชาว
เผ่านี ้ใช้ เลี ้ยงหาชีพคือ การปลูกชา เก็บเห็ดหลินจือป่ า ทํานมผึ ้ง จากนันมุ
้ ่งหน้ าสู่ ศาลเจ้ ากวนอู นําท่าน
์
์
้
กราบไหว้ สงิ่ ศักดิสทิ ธิที่ ศาลเจ้ ากวนอู เช่น ศาสดาขงจือ นักปราชญ์ แห่งปํ ญญา และเทพเจ้ ากวนอู เทพ
เจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าวัด ซึง่ มีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน โดย
ระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่
ไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมงครึ่ง)
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) หลังรับประทานอาหารคํ่า นําท่านเดินทางกลับสูท่ ี่
พัก
พักที่  PLATINUM HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
http://platinumhotel.com.tw
ไทเป – เส้ นทางจักรยานจุดชมวิวปี้ ถัน – สวนสาธารณะซิ่วหลางชิงซี – ท่ าเรือต้ าเต้ าเฉิง – เส้ นทาง
จักรยานเลียบแม่ น้าตัน้ ส่ วย – สวนสาธารณะป่ าชายเลนเส้ อจื่อเต่ า – สะพานเส้ อจื่อ - เส้ นทาง
จักรยานสวนสาธารณะกวนตู้ – ถนนโบราณตั้นส่ วย – สะพานคู่รัก (***วันนี้ปั่น 42 กิโลเมตร เป็ น
ทางราบตลอดทาง)
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นําท่านสูจ่ ุดเริ่ มต้ นการปั่ นที่ เส้ นทาง
จักรยานจุดชมวิวปี้ ถัน (BITAN SCENIC AREA) ลักษณะของแม่นํ ้าที่บริ เวณนี ้มีลกั ษณะกว้ างใหญ่ทาง
รัฐบาลจึงได้ พฒ
ั นาพื ้นที่บริ เวณนี ้ให้ เป็ นจุดชมวิวที่สาํ คัญทางตอนใต้ ของเมืองไทเป ทําให้ มีกิจกรรมหลาย
อย่างเกิดขึ ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น เส้ นทางจักรยานอันสวยงาม พายเรือในแม่นํ ้า สวนสาธารณะเพื่อ
การพักผ่อน ตกปลา ว่ายนํ ้า แลนด์มาร์ คของที่นี่คือสะพานแขวนที่โดดเด่นทอดตัวข้ าม แม่นํ ้าซินเตี ้ยน เป็ นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวในการถ่ายรูปบนสะพานแห่งนี ้ จากนันเริ
้ ่ มต้ นการปั่ นจักรยานเลียบแมนํ ้าซินเตี ้ยนสู่
สวนสาธารณะซิ่วหลางชิงซี (XIULANGQINGXI RIVERSIDE PARK) (ระหว่ างทางจะปั่ นผ่ าน BITAN
BRIDGE, QINQING RIVERSIDE PARK, XIAOBITAN PARK, ZHONG-AN BRIDGE) สวนสาธารณะ
แห่งนี ้อยูร่ ะหว่างสะพานจงอันและสะพานซิ่วหลาง ได้ รับการดูแลอย่างดีจากอาสาสมัครผู้ที่เอาใจใส่ดแู ล
ทะนุถนอมสวนสาธารณะแห่งนี ้ ทําให้ ระหว่างจะพบกับสนามหญ้ าสีเขียวสบายตาและทัศนียภาพรอบข้ างที่
สดชื่นยิ่งนัก
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร ไห่ ป้าหวัง) หลังรับประทานอาหารกลางวัน
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ค่า

วันที่ 5 (SU)
เช้ า
เที่ยง

จากนันมุ
้ ่งหน้ าสู่ ท่ าเรือต้ าเต้ าเฉิง (DADAOCHENG WHARF) (ระหว่างทางจะปั่ นเลียบแม่นํ ้าจิ๋งเหม่ย,
และผ่าน XIULANG BRIDGE, FUHE RIVERSIDE PARK, FUHE BRIDGE, YONGFU BRIDGE, GUTING
RIVERSIDE PARK, ZHONGZHENG BRIDGE, ZHONGZHENG RIVERSIDE PARK, MACHANGTING
MEMORIAL PARK, HUAZHONG BRIDGE, HUAZHONG RIVERSIDE PARK, GUANGFU BRIDGE,
HUACUI BRIDGE, WANBAN BRIDGE, SHUANGYUAN RIVERSIDE PARK, HAUJIANG BRIDGE,
HUAJIANGQIAOYANYA NATURAL PARK, ปั่ นเลียบแม่นํ ้าตันส่
้ วย, LONGSHAN RIVERSIDE PARK,
ZHONGXING BRIDGE, ZHONGXIAO BRIDGE, YANPING RIVERSIDE PARK) ท่าเรื อนี ้ในอดีตเป็ นที่
อยูอ่ าศัยของชาวเผ่าผิงผู่ จากนันเริ
้ ่ มมีการอพยพมาอยูอ่ าศัยของชาวฮัน่ จึงเรื่ มมีการค้ าขายเกิดเป็ นห้ างร้ าน
ต่างๆของชาวฮัน่ สินค้ าสําคัญในยุคนันคื
้ อ ใบชา สิง่ ทอ ทําให้ ทา่ เรื อแห่งนี ้กลายเป็ นจุดกระจายสินค้ าที่คบั คัง่
ไปด้ วยผู้คน จากนันญี
้ ่ปนได้
ุ่ เข้ ามาครอบครองเกาะไต้ หวันและกําหนดให้ ทา่ เรื อแห่งนี ้เป็ นจุดศูนย์กลางของ
ตัวเมือง จึงเริ่ มมีการสร้ างโรงมหรสพ วัด ศาลเจ้ า สถานบันเทิงต่างๆ ยิ่งทําให้ บริ เวณนี ้เจริ ญขึ ้นไปอย่าง
รวดเร็ ว จากนันปั
้ ่ นไปตาม เส้ นทางจักรยานเลียบแม่ น้าตั้นส่ วย เพือ่ มุ่งหน้ าสู่ สวนสาธารณะแหลมเส้
อจื่อเต่ า (ระหว่างทางจะปั่ นผ่าน TAIPEI BRIDGE, SUN YAT-SEN FREEWAY) จุดนี ้เป็ นจุดที่แม่นํ ้าสอง
สายคือ แม่นํ ้าตันส่
้ วย และ แม่นํ ้าจีหลง มาบรรจบพบกันที่นี่เกิดเป็ นแหลมชายเลนทัศนียภาพ 270 องศาที่
ยังคงระบบนิเวศน์ไว้ อย่างสมบูรณ์ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของบรรดาสัตว์ชนิดต่างๆรวมถึงนกหลายๆชนิดอีกด้ วจาก
นันมุ
้ ่งหน้ าสู่ สะพานเส้ อจื่อ เพื่อข้ ามไปยังอีกฝั่ งตําบลเป่ ยโถว สะพานแห่งนี ้เริ่ มสร้ างในเดือนพฤษภาคม ปี
2009 และเปิ ดให้ เดินรถในเดือนกันยายน ปี 2013 ทําให้ การเดินทางระหว่างสองฝั่ งตําบลคือ ซื่อหลิน และ
เป่ ยโถว เพื่อข้ ามแม่นํ ้า จีหลง เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ วและกลายเป็ นแลนด์มาร์ คบริ เวณ เกาะเส้ อจื่อเต่า
แห่งนี ้ จากนันปั
้ ่ นไปตาม เส้ นทางจักรยานสวนสาธารณะกวนตู้ (GUANDU NATURE PARK) เป็ น
สวนสาธารณะเพื่อการคุ้มครองนกชนิดต่างๆนานาพันธ์ เป็ นที่พกั ของนกที่จะบินทางไกลเมื่อบินผ่านเกาะ
ไต้ หวัน และเป็ นที่ศกึ ษาวิจยั นกของนักวิจยั ที่สาํ คัญอีกแห่งหนึง่ ในเมื องไทเป จากนันมุ
้ ่งหน้ าสู่ ถนนโบราณ
ตั้นส่ วย (ระหว่างทางจะปั่ นผ่าน GUANDU BRIDGE, DANSHUI RIVER MANGROVE NATURE
RESERVE) เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกนํ ้าที่ได้ รับความนิยมมากสําหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุม่ สาว
มากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกนํ ้า มีลกั ษณะเป็ นปากอ่าวที่มีความเจริ ญรุ่งเรื องมายาวนานตังแต่
้ 400
ปี ที่แล้ ว ปั จจุบนั เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ และจุดชมวิวทีม่ ีผ้ คู นมาเดินช็อปปิ ง้ และพักผ่อนไปด้ วยในตัว จากนันมุ
้ ่ง
หน้ าสู่ สะพานคู่รัก เยี่ยมชมจุดชมวิวที่สาํ คัญซึง่ มีความยาว 164.9 เมตร กว้ าง 5 เมตร ซึง่ สามารถรองรับได้
ถึง 9,000 คน มีลกั ษณะเป็ นสะพานแขวนรูปโค้ งเพื่อเชื่อมสองฟากฝั่ งบริ เวณ ท่าเรื อชาวประมง หลังจากที่
ท่าเรื อชาวประมงเดิม (ปี 1955) มีความแออัดและเก่าแก่ จึงได้ มีการสร้ างท่าเรื อชาวประมงแห่งใหม่ในปี
1981 ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณปากอ่าวที่จะออกไปสูท่ ะเล ซึง่ ได้ กลายมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึง่ ของ
ไทเป เนื่องจากในยามเย็นจะมีบรรยากาศที่เย็นสบายรวมถึงภาพพระอาทิตย์ตกนํ ้าที่บริ เวณปากอ่าว
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารคํ่า นําท่านเดินทางกลับสูท่ ี่
พัก
พักที่  PLATINUM HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
http://platinumhotel.com.tw
ไทเป – ปั่ นจักรยานริมมหาสมุทรแปซิฟิค – อุโมงค์ หินสือเหมิน - สะพานคู่รัก – กลับโรงแรม
อาบนา้ - แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง – ร้ านขนมเค้ กสับปะรด – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (***
วันนี้ปั่น 46 กิโลเมตร เป็ นทางราบสลับเนิน)
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม นําท่านปั่ นจักรยานใน ปั่ นจักรยานริมมหาสมุทรแปซิฟิค ท่านจะได้
พบกับความสวยงามของมหาสมุทรแปซิฟิคระหว่างริ มเส้ นทางปั่ น แวะชมจุดที่อยูเ่ หนือสุดของเกาะไต้ หวัน
อุโมงค์ หินสือเหมิน
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําท่านปั่ น
มาจบที่ สะพานคู่รัก ซึง่ ว่าเป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากๆของจังหวัดไทเป จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับ
โรงแรมเพื่อทําการอาบนํ ้าชําระร่างกาย จากนันนํ
้ าทุกท่านอิสระช็อปปิ ง้ กันต่อที่ แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง
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ค่า
21.10 น.
00.05 น.

เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้ หวัน มีร้านค้ าของฝาก
กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้ าแฟชัน่ วัยรุ่นที่กําลังดังและฮิตที่สดุ ในกลุม่ วัยรุ่นและวัยทํางาน
ในไทยได้ แก่รองเท้ ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER
เชิญท่านอิสระเลือกซื ้อ
ตามอัธยาศัยได้ อย่างเต็มที่
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ สุกี้ชาบูชาบู) หลังรับประทานอาหารคํ่า นําท่านเดินทางสู่
สนามบินเถาหยวน
อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรั บเปลี่ยนราคา

วันเดินทาง
19-23 กันยายน 2561
24-28 ตุลาคม 2561
21-25 พฤศจิกายน
2561

ราคาผู้ใหญ่ 1
ท่ าน
(พัก 2 ท่ าน /
ห้ อง)
36,888 บาท
เต็มแล้ ว

ราคาเด็กใช้ เตียง (2-12
ปี )
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ /
ห้ อง)
--เต็มแล้ ว

36,888 บาท

---

ราคาเด็กไม่ ใช้ เตียง (2-12
ปี )
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้ อง)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

--เต็มแล้ ว

5,000.เต็มแล้ ว

---

5,000.-

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่ านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท (ค่ ารักษาพยาบาลไม่ เกิน 500,000 บาท) ทังนี
้ ้ย่อม
อยูใ่ นข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นํ ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด กระเป๋าเดินทาง+จักรยานไม่ เกิน 30 กืโลกรัม ส่วนเกิน
กิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ เข้ าไต้ หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้ รับการยกเว้ นวีซ่าตามเงื่อนไข)
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี ) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จา่ ย 3%
8. ยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ
ลูกค้ า)
การยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
2. ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่ อนการเดินทางน้ อยกว่ า 30 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
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หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย
, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ น
ได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศหรื อห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง การบริ การจากสาย
การบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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