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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ผูหลี่ – (อาบน้้าแร่ธรรมชาติ
ภายในห้อง)

04.30 น.

คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน --- แซนวิช+ชานมไข่มุก
นําท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัย
มาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใส
ตามผนังและกําแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทําให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อ
ดังของเมืองไทชุงไปในที่สุด จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้ วยภูเขา
สูงแปดทิศ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ําแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
www.taii.com.tw/en/room.php
*** หลังรับประทานอาหารค่้า เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดย การแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ใน
ห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้้าแร่นี้จะช่วยบ้ารุงสุขภาพ ท้าให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ท้าให้
ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

08.35 น.
13.15 น.
กลางวัน
บ่าย

ค่้า

วันที่สอง

ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – ชิมชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซ้า
จั๋ง) – ศาลเจ้ากวนอู – อาบน้้าแร่ธรรชาติภายในห้อง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวฮิตอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน ที่จะทําให้คุณได้ใกล้ชิด
ธรรมชาติ, อากาศบริสุทธิ์, ป่าเขียวชอุ่ม, ทุ่งดอกไม้กว้าง และเนินเขาสวยงาม อยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบสุริยัน
จันทรา หรือ ซัน มูน เลค(Sun Moon Lake) ภายในฟาร์มมีการปลูกต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้ทั่วบริเวณ
อาทิ กีวี, ลูกแพร์, ลูกพลัม และลูกพีช มีสวนดอกไม้กึ่งเขตร้อนนานาพรรณอย่าง ดอกลิลลี่, ทิวลิป และ
แคลลาลิลลี่ เป็นต้น ทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกําเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว
แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถว
ที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารพื้นเมือง
นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอัน
สวยงาม และนํ าท่ านชม วั ดพระถั ง ซั มจั๋ ง เพื่ อนมัสการพระอัฐิ ของพระถั งซั มจั๋ ง นํ าท่ าน กราบไหว้ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้า แห่งปํญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึง
สิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ต์สลัด + สเต็กจานร้อน
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
www.taii.com.tw/en/room.php
*** หลังรับประทานอาหารค่้า เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดย การแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ใน
ห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้้าแร่นี้จะช่วยบ้ารุงสุขภาพ ท้าให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ท้าให้
ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

เที่ยง
บ่าย

ค่้า

วันที่สาม
เช้า

ผู่หลี่ - ไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ า นชม หอที่ร ะลึ กเจี ย งไคเช็ ค ซึ่ ง สร้ า งจากหิ น อ่ อนทั้ ง หลั ง ศึก ษาชี วประวั ติแ ละผลงานของอดี ต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปํ้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็น
ห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นําตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้าง
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คล้ายวิหารเทียนถันที่ปํกกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้าง
ของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปํตยกรรมแบบ

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารพื้นเมือง

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู+เบียร์ไม่อั้น
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw

วันที่ส่ี

ไทเป – อุทยานเย๋หลิว – พิพิธภัณฑ์เหมืองทอง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์
เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ที่ยื่นออกไปกลางทะเล ทําให้
เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิด
หินรูปร่างสวยงามแปลกตา ต่าง ๆ อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่มีชื่อ เสียงโด่ง
ดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ทองค้า จินกวาสือ เป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเคยเป็นเหมือง
แร่ที่เก่าแก่ และได้ถูกฟื้นฟูทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา จินกวาสือไม่เพียงรักษาสภาพของ
ประวัติศาสตร์การทําเหมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดี ตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติของการทํา
เหมืองอีกด้วย อาคารไม้ต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้คงรูปแบบสถาปํตยกรรมญี่ปุ่นแบบ
ดั้งเดิม เช่น เรือนรับรองของมงกุฎราชกุมารญี่ปุ่น เรือนหอพักสไตล์ญี่ปุ่น จนกระทั่งสถานีตํารวจ เป็นต้น
นอกจากนี้ ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์ ยังมีการนําเครื่องทองต่างๆ มาจัดแสดงอีกทั้งยังมี ทองแท่งที่มี
ขนาดใหญ่ ที่สุด ในโลก ด้วยน้ําหนักกว่า 200 กิโลกรัม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารทะเล + กุ้งมังกรไต้หวัน
นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาและสามารถมองลงไปเห็นถึงทะเลที่
เคยเป็นเหมืองแร่ทองคําที่มีชื่อเสียงเคยมีประวัติพบทองคําก้อนโตขนาดถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งปํจจุบันเหลือไว้
เพียงร่องรอยความทรงจําที่เฟื่องฟูในอดีตที่ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านกับ
บรรยากาศสวยๆสองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดงแบบจีน พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ และของที่
ระลึกน่ารักๆ มากมาย
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร --- อาหารพื้นเมือง

เที่ยง
บ่าย

ค่้า

จากนั้น นําท่ านกราบไหว้ข อพร พระโพธิสั ตว์ กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็น วัดศักดิ์สิท ธิ์เก่ าแก่โบราณ
อายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจํานวนมาก
วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหาย
แม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร นําท่าน ช้อปปิ้งย่านซี
เหมินติง แหล่งแฟชั่นวัยรุ่นของชาวไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ
เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย

หลังรับประทานอาหารค่ํา อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตะลุยตลาดนัดกลางคืนที่มี
ชื่อเสียงของไต้หวัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และไม่ควรพลาดเมนูขึ้นชื่อของซื่อหลิน คือ เต้าหู้
เหม็น นอกจากนี้ยังมี ปอเปี๊ยะห่อกะหรี่ปํ๊บ กุนเชียงยักษ์ หรือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน เป็นต้น
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า

ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด – MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ปํจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากตึกเบิร์จคาลิฟา ประเทศ
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ นําท่าน ขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงที่สุดในโลกสู่ชั้น 89 เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองไทเปแบบ
พาโนราม่าที่สวยงามมาก ร้านเค้กสับปะรด เพื่อให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติ
หวานกลมกล่อมจนทําให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา

เที่ยง
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บ่าย

ค่้า
20.05 น.
22.50 น.

จากนั้นให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ Mitsui Outlets ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ทมอลล์ที่มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆให้ท่าน
ได้เลือกหลากหลายยี่ห้อ มีร้านค้าโซนอาหารต่างๆมากมาย ถือเป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์
เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยาว์ตั้งแต่ร้านอาหารชื่อดังจนถึง food court มีกระทั่งร้านหนังสือ Eslite
และ พื้นที่สําหรับเด็ก เรียกได้ว่า เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
รับประทานอาหารค่้า อิสระตามอัธยาศัย
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง

เมษายน 10 – 14

ท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

ก้าหนดการเดินทาง

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

40,900.40,900.40,900.30,900.9,900.-

28,500.28,500.28,500.21,500.9,900.-

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

39,900.39,900.39,900.29,900.9,900.-

28,500.28,500.28,500.21,500.9,900.-

เมษายน 15 - 19

ท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป
2. อาบน้ําแร่เป็นบริการพิเศษเพิ่มเติมให้ ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ หากไม่ได้ใช้บริการ
3. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการผกผันของราคาค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังการออก
ราคานี้
4. ท่านที่ต้องการใช้บริการพนักงานยกกระเป๋าภายในโรงแรมควรเตรียมทิปให้ท่านละ 25-50 ดอลลาร์ไต้หวัน
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
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 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องบินท่านละ น้ําหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 น้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการ
ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ํากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทาง
ผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระมาแล้ว
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิ ด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุม ของบริษั ทฯ โดยทางบริ ษัท ฯ จะขอเก็ บเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก
ฯลฯ
การช้าระเงิน
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
o ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน พม่า ท่านละ 10,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม
ต้องชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
 เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านบัญชี ของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง บริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ NON หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอ
วีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือ
ว่าท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่,
ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด
ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวัน
เดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่
ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของสาย
การบินเท่านั้น
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ค่าธรรมเนียมน้้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 น้ําหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ําหนัก
เพิ่มได้
 กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้ ) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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