ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

กำหนดกำรเดินทำง 30 ธันวำคม – 2 มกรำคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 60 กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน – ไถจง – เฟิ งเจี๋ยไนท์มาร์ เก็ต
08.30 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINES
โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ องบิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
หมายเหตุ
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ ทนั ),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษั ท

หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

(-/-/D)

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

ฯ ได้ ช าระค่ าใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ล่ว งหน้ า แล้ ว และหากมี ค่ าใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ เกิ ด ขึน้ นอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
11.15 น.
ออกเดินทางสูไ่ ทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI834
(ทางสายการบินมีอาหารเสริ ฟ์บนเครื่ อง)
15.55 น.
ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้ หวัน
(เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองไถจงเป็ นเมืองที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคกลางของไต้ หวัน
อากาศอบอุน่ ตลอดทังปี
้ อุตสาหกรรมก้ าวหน้ า วัฒนธรรมเฟื่ องฟู นับเป็ นมหานครระดับ
สากลในภาคกลางของไต้ หวัน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารท้ องถิ่น)
พาท่านเลือกซื ้อของที่ ตลำดเฟิ งเจี่ยไนท์ มำร์ เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ ที่สดุ ของไต้ หวัน
โดยมีสินค้ าให้ ท่านเลือกสรรมากมาย เช่น รองเท้ า Onitsuka tiger เสื ้อผ้ า คอนเทคเลนส์
รวมถึงของกินที่มีให้ เลือกหลากหลาย รสชาติถกู ปากคนไทยอีกด้ วย
นาคณะพักที่โรงแรม CU HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ 31 ธันวาคม 60 ไถจง - หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา- วัดกวนอู –ร้ านชา - ไทเป-ร้ านพายสับปะรด–
เคาท์ดาวน์ชมพลุบริ เวณรอบนอกตึกไทเป 101
เช้ า
รับประทานเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปหนำนโถวมณฑลที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของไต้ หวัน นอกจากนันยั
้ งเป็ น
มณฑลเดียวที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเล ล้ อมรอบไปด้ วยภูเขามีชื่อเสียงในเรื่ องของชาอูหลงที่มี
คุณภาพสูงโดยได้ รับการการันตีรางวัลชายอดเยีย่ มของไต้ หวันติดต่อกันหลายปี เนื่องจากชา
ที่นปี่ ลูกบนภูเขาสูง อากาศบริ สทุ ธ์ ทาให้ ได้ ชาที่มีกลิน่ หอมและรสชาติดีเยี่ยมอีก หลังจากนัน้
พาท่าน ล่ องเรือทะเลสำบสุริยนั จันทรำทีไ่ ด้ รับการขนานนามว่าเป็ น "สวิสเซอร์ แลนด์แห่ง
ไต้ หวัน" และเป็ นที่ๆคนไต้ หวันนิยมมาฮันนีมูนกัน อีกด้ วย ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ตังอยู
้ ่ใน
เขตอาเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้ หวัน เป็ นทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ของ
ไต้ หวันอยูเ่ หนือระดับน ้าทะเล 760 เมตร มีเนื ้อที่ 900 เฮคตาร์ มีเกาะที่มีชื่อว่า กวง หวา เต่า
ซึง่ เป็ นเกาะที่เล็กตังอยู
้ ก่ ลางทะเลสาบ ด้ านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ ายพระอาทิตย์
ส่วนด้ านทิศใต้ นนมี
ั ้ รูปทรงคล้ ายพระจันทร์ เสี ้ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยนั จันทรา
เนื่องจากเป็ นทะเลสาบที่อยู่บนเทือกเขาที่มีน ้าใสสะอาด ทาให้ สถานที่แห่งนี ้มีผ้ คู นนิยมมา
ท่องเที่ยวพักผ่อน มีบริ การล่องเรื อชมทะเลสาบซึ่งเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีรีสอร์ ทและ
โรงแรมตั ง้ อยู่ ริ ม ทะเลสาบหลายแห่ ง หนึ่ ง ในนั น้ เคยเป็ นบ้ านพั ก ตากอากาศของ
ประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ก และมาดามซ่งผู้ เป็ นภรรยา แต่ปัจจุบนั ได้ สร้ างเป็ นโรงแรมหรู ไว้
บริ การนักท่องเที่ยว นอกจากนี ้ยังมีแหล่งช้ อปปิ ง้ รวมตัวอยูบ่ ริ เวณท่าเรื ออีกด้ วย
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารท้ องถิ่น)
บ่าย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรื อวัดเหวินหวู่ เพื่อให้ ทกุ ท่านได้ มีโอกาสสักการะองค์
เทพเจ้ ากวนอูและเทพเจ้ าขงจื ้อ ซึง่ “เทพเจ้ ากวนอู" เป็ นเทพเจ้ าที่มีอปุ นิสยั รักษาคาพูดด้ วย
ชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ชาวจีนและชาวไต้ หวันจึงนับถือเป็ นเทพเจ้ า แห่งความซื่อสัตย์เชื่อ
กัน ว่าบารมี ของท่านสามารถขจั ด ภูตผี ปีศ าจคลาดแคล้ วจากอัน ตรายเเละช่วยหนุน ให้
กิจการ เจริ ญ รุ่ งเรื องส่วน “เทพเจ้ าขงจื อ้ ” ถื อว่าเป็ นเทพเจ้ าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่าน
ขงจื ้อได้ ทาลายธรรมเนียม การเรี ยนการสอนที่จากัดอยูแ่ ต่ในราชสานักทาให้ ประชาชนทัว่ ไป
ได้ รับการศึกษานอกจากนันวั
้ ดนี ้ยังมีสงิ โต หิน หินอ่อน 2 ตัวที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าวัด ซึง่ มีมลู ค่าตัวละ
1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวันทีเดียว พาทุกท่านเลือกซื ้อชาของมณฑลหนานโถว ที่ขึ ้นชื่อว่าเป็ นชาที่
ดีที่สดุ ของไต้ หวัน นาท่านเดินทางสู่ นครไทเป เป็ นเมืองหลวงของไต้ หวัน และเป็ นมณฑลที่
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ใหญ่ที่สดุ บนเกาะไต้ หวันอีกด้ วย โดยไทเปตังอยู
้ ท่ างตอนเหนือของเกาะ นอกจากนี ้ยังถูกยก
ให้ เป็ น เมื อ งญี่ ปุ่ นขนาดย่อ มด้ วย เพราะสะอาด น่า อยู่ บ้ านเมื องเป็ น ระเบี ย บ และเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าและวัฒนธรรมของ เป็ นที่ตงรั
ั ้ ฐบาล และแหล่งอุตสาหกรรมที่สาคัญของ
ประเทศ หลังจากนันพาท่
้
านเลือกซื ้อของฝากขึ ้นชื่อ พำยสับปะรด โดยชาวไต้ หวันมีความ
เชื่อว่าสับปะรดเป็ นผลไม้ ที่นามาซึ่งความรัก ความสาเร็ จ และความมัง่ คัง่ ครับ ดังนันพาย
้
สับปะรดจึงเป็ นของฝากยอดนิยมที่ชาวไต้ หวันมักซื ้อฝากคนที่รักหรื อเคารพ นอกจากความ
เชื่ อแล้ วพายสับปะรดยังมีรสชาติอร่ อย ตัวเนือ้ พายจะใช้ ส่วนผสมของแป้ง ไข่ เนย และ
น ้าตาล ตีผสมรวมกันจนได้ แป้งที่มีความอ่อนนุ่ม ได้ รสสัมผัสที่ละมุนลิ ้นพายสับปะรดของ
ไต้ หวันนี ้จะมีทงความหวานของน
ั้
้าตาล ความมันจากเนย และเมื่อผสานกับรสเปรี ย้ วของ
สับปะรดแล้ ว จะเป็ นความแตกต่างที่กลมกลืนทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู)
พาทุกท่านเข้ าพักที่โรงแรม ก่อนออกมานับถอยหลังเพื่อเริ่ มต้ นปี ใหม่พร้ อมกัน
นาคณะพักที่โรงแรม A LOFT HOTEL หรื อเทียบเท่า
พาทุกท่านเดิน ทางรอนับ ถอยหลังวันปี ใหม่ โดยรถไฟใต้ ดิ น รอชมพลุจากตึกไทเป101
แลนด์มาร์ คอีกที่หนึ่งที่ติดอันดับว่าเหมาะสมสาหรับการถ่ายรู ปและการมาเคาท์ดาวน์มาก
ที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากจะมีพลุและไฟถูกยิงออกมาจากตึกไทเป 101 จานวนมาก สร้ าง
ความตื่นตาตื่นใจแก่นกั ท่องเที่ยวทุกๆปี

เย็น

วันที่ 1 มกราคม 61
เช้ า

อุทยานเย่หลิว – หมูบ่ ้ านโบราณจิ่วเฟิ น – ไทเป 101- ร้ านเจอมาเนี่ยม – ซีเหมิงติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยำนเย่ หลิ่วตังอยู
้ ใ่ นภาคเหนือของเกาะไต้ หวัน ตาบลว่านหลี่ พื ้นที่
ของอุทยานเย่หลิวมีลกั ษณะเป็ นแหลม(ส่วนของผืนดินที่ยื่นเข้ าไปในทะเล) ทาให้ อากาศดี
และได้ รับกลิน่ อายของทะเล โดยจุดเด่นของอุทยานนี่คือมีหินรูปทรงประหลาด ไม่วา่ จะเป็ น
หินช้ าง หินคิงคอง หินเห็ด หินเทียน หินเต้ าหู้ แต่ที่เป็ นไฮไลท์ที่สดุ ของอุทยานนี่คือ “หินเศียร
ราชิ นี” โดยหินรู ปทรงประหลาดเหล่านี่เกิ ดขึ ้นตามธรรมชาติ เมื่อเจอกับ นา้ ทะเล แรงลม
น ้าฝน และ การเคลือ่ นตัวของเปลือกโลกเป็ นเวลานับล้ านปี ทาให้ หินเหล่านี ้ก็จะถูกกัดเซาะ
เกิ ดเป็ นรู ปทรงอย่างทุกวันนี ้ หลังจากนัน้ พาทุกท่านเที่ยว หมู่บ้ ำนโบรำณจิ่วเฟิ น หรื อ
หมู่บ้านโคมแดง เป็ นถนนท่องเที่ยวอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้ างทางจะเต็มไปด้ วยร้ านค้ า
ท้ องถิ่นในบรรยากาศบ้ านเรื อนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน ้าชา ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านขาย
ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่ นเช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ ้นปลา
สูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็ นทาง
ลาดชันและขันบั
้ นไดด้ วย ซึง่ ในโซนนี ้เองที่จะเห็นโรงน ้าชาที่เป็ นอาคารไม้ ตงเรี
ั ้ ยงรายลดหลัน่
กันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั ภาพยนตร์ Animation เรื่ อง
ดังจากค่าย Studio Ghibliเรื่ อง Spirited Away
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กลางวัน

ค่า

วันที่สี่
เช้ า
07.20 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารซีฟด)
ู๊
พาทุกท่านเดินทางไปแลนด์มาร์ คสาคัญ ไทเป 101ความภูมิใจของชาวไต้ หวัน เดิมชื่อ ศูนย์
การเงินโลกไทเป เป็ นตึกระฟ้าจุดสงเกตตังอยู
้ ่ในย่านซินยี กรุ งไทเป ประเทศไต้ หวัน อาคาร
ดังกล่าวจัดเป็ นอาคารสูงที่สดุ ในโลกอย่างเป็ นทางการตังแต่
้ พ.ศ. 2547 กระทัง่ การเปิ ดตัว
อาคารเบิร์จคาลิฟา ดูไบ ใน พ.ศ. 2553 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 อาคารดังกล่าวได้ รับ
เอกสารรับรองลีดแพลตินมั รางวัลสูงสุดในระบบการจัดอันดับผู้นาการออกแบบพลังงาน
และสิ่งแวดล้ อมและกลายเป็ นอาคารสีเขียวสูงที่สดุ และใหญ่ที่สดุ ในโลกไทเป 101 มี 101
ชัน้ เหนื อ พื น้ ดิ น และอี ก 5 ชัน้ ใต้ ดิ น อาคารดัง กล่ า วสร้ างขึ น้ ทางสถาปั ต ยกรรมเป็ น
สัญลักษณ์แห่งวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีและประเพณีเอเชีย การใส่หลังสมัยใหม่นิยมเข้ า
ไปในสไตล์ซึ่งรวมองค์ประกอบการออกแบบดังเดิ
้ มและจัดการแบบสมัยใหม่ อาคารได้ รับ
การออกแบบให้ ทนพายุไต้ ฝนและแผ่
ุ่
นดินไหว ศูนย์การค้ าหลายชันซึ
้ ่งอยู่ติดกับอาคารเป็ น
ที่ตงของร้
ั้
านค้ าทันสมัย ร้ านอาหารและคลับหลายร้ อยแห่ง พาทุกท่านเลือกซื ้อสร้ อย เจอมำ
เนี่ยม กาไลข้ อมือเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้ วยพลังแม่เหล็ก ซึง่ เป็ นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายช่วยในเรื่ องของระบบไหลเวียนโลหิต พร้ อมกระตุ้นการเผาผลาญอาหาร เสริ มสร้ าง
พละกาลัง นอกจากนี่ ก าไลเจอมาเนี่ ย มยังเป็ นสิ่งค้ าส่งออกไปญี่ ปุ่ นอัน ดับ ต้ น ๆอี กด้ ว ย
หลังจากนันพาทุ
้
กท่านช้ อปปิ ง้ ซีเหมิงติง หรื อสยามสแควร์ ไต้ หวัน ย่านนี ้เป็ นถนนคนเดิน
และย่านช๊ อ ปปิ ง้ ยอดฮิ ต ของวัย รุ่ น ไต้ ห วัน โดยถนนแห่งนี เ้ ต็ ม ไปด้ วยร้ านอาหาร, ร้ าน
รองเท้ า, ร้ านหนังสือ , ร้ านเสื ้อผ้ า , ร้ านเครื่ องสาอาง, ร้ านคาราโอเกะและโรงภาพยนตร์
นอกจากนันยั
้ งมีร้านอาหาร ร้ านน ้าแข็งไส ชานมไข่มุกขึ ้นชื่อของไต้ หวันให้ ท่ านได้ ลองอีก
ด้ วย
อิสระอาหารคา่ ที่ ซีเหมิงติง
นาคณะพักที่โรงแรม HOTEL J หรื อเทียบเท่า

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน เพื่อทา TAX REFUND เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวก
ในการโหลดกระเป๋ า
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ CI833
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริ การ :
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561

29,900

เด็กเสริ มเตียง
29,900

เด็กไม่เสริ มเตียง

พักเดี่ยว

ราคาไม่รวมตัว๋

5,500

-

29,500

ค่าทัวร์ รวม :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง
ค่ารถโค้ ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ นจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรม
อาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน,
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริ ษัททัวร์ อีกครัง้
น ้าอื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
น ้าหนักกระเป๋ า สาหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทเดินทางพร้ อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าวีซา่ สาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ พิเศษภายในห้ องพัก
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 900 NTD หรื อ 1100 บาท (ชาระที่สนามบินดอนเมือง)
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
•
•
•
•
•
หมายเหตุ

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW
-

คืนเงินมัดจาทังหมด
้
หักมัดจา 10,000 บาท/ท่าน
หักมัดจา 50 เปอร์ เซ็นของค่าทัวร์ /ท่าน
หักมัดจา 80 เปอร์ เซ็นของค่าทัวร์ /ท่าน
เก็บ 100 เปอร์ เซ็นของค่าทัวร์ /ท่าน

รายการ และราคาสาหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้ อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้ อมคณะ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ กับสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีคา่ ส่วนตัวของ
ท่าน ระหว่างการเดินทาง
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-

-

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่วา่ ทังหมด
้
หรื อบางส่วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางมิได้ รับ
อนุญาต ให้ เดินทางเข้ า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ มี
สิง่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้ า
การเปลีย่ นแปลงบริการของสายการบิน บริ ษัทขนส่ง หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล
ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ใช้ บริ การบางส่วนหรื อทังหมด
้
โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญ
หาย หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
บริ ษัทฯ จัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทกุ วันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์
ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ ง และปรากฏว่าท่าน
ไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื ้อทัวร์ จะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์ทเี่ ป็ นจริ ง เพื่อทางผู้จดั จะได้ คดิ ค่าบริ การทีเ่ หมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
หนังสือเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. น ้าหนักกระเป๋ าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
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