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วันแรก

สนามบินดอนเมือง

23.30 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7
เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่ รวมบัตรขึ้นชั้ น 89)–
วัดหลงซาน –ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium –ซีเหมินติง (เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

03.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL 398
(**ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเช้ า อิ่มอร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึน้ ชื่อของไต้ หวัน
นํา ท่ านชมอนุ ส รณ์ ส ถาน เจี ย งไคเช็ ค

08.00น.
เช้ า
จากนั้น

(-/-/-)

(Chiang Kai Shek Memorial
Hall) อ นุ สร ณ์ รํ า ลึ ก ถึ ง ท่ า น อ ดี ต

ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ
ของใช้ สํ า คั ญ รถ และ จํา ลองห้ อ ง
ทํางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ งภายใน
ยั ง มี พ ร ะ บ ร ม ฉ า ย า ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ภูมิพลอ
ดุ ล ยเดชฯ รั ช กาลที่ 9 ของไทย ครั้ ง
เสด็จ เยือนประเทศไต้หวันเมื่ อ วัน ที่ 5
มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุ สรณ์ สถานแห่ งนี้ คือ การชม การเปลี่ ยนเวรยามของทหาร
รักษาการรู ปปั้ นสําริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง
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เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ ยวหลงเปา รสเลิศ
นําท่านชมตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตรขึ้นชั้ น 89)ตึก
ระฟ้ าสู งที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูง
ที่สุ ด ในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึ ก
ไทเป 101 ได้ รั บ รางวัล “ผู ้นํ า การออกแบบ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจาํ นวน
ชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 15 จะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหารชั้นนํา
DINTIAFUNG DIMSUM,ZARA,ROLEX
, PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ

ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์
เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ข้ ึนจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น
88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพือ่ ไปชมวิว ณ ชั้น 89
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จากนั้น

เ ดิ น ท า ง สู่ วั ด ห ล ง ซ า น ( Lungshan
Temple) เป็ นหนึ่ งในวัด ที่ เก่ าแก่ แ ละมี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของเมืองไทเป
ตั้งอยูใ่ นแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300
ร้อ ยปี แล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยน
ช่ ว ง ปี ค . ศ . 1738 เ พื่ อ เ ป็ ส ถ า น ที่
สักการะบูชาสิ่ งศักสิ ทธิ์ตามความเชื่อของ
ชาวจีน มี รูปแบบทางด้านสถาปั ตยกรรม
คล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของ
ความเป็ นไต้หวัน เข้าไปด้ว ย จนบางคน
เรี ยกกันว่าเป็ นวัดสไตล์ไต้หวัน ทําให้ที่นี่เป็ นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน
หรือ เหมงเจีย หลงซาน (Mengjia Longshan) แต่เดิมสร้างขึ้นเพือ่ สักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็ นหลัก แต่ก็จะมี
เทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อ ของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ดา้ นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋ า และ
ขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทบั ทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่ องความซื้ อสัตย์และหน้าที่การงาน และ
เทพเย่วเ์ หล่า หรื อ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
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คํา่

นําท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE) ซึ่ งทําเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและ
สร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์
ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลด
ระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่ วยให้ส้ นั ลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะการังสี แดงอัญ
มณี ล้ าํ ค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่งเป็ นของประดับบ้าน
ชาวไต้หวันซึ่งเป็ นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นําท่านเดินทางสู่ ซี เหมินติง (อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในนาม สยามสแควร์แห่ ง
ไทเปเป็ นย่านช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัยทํางาน
ข อ งไ ต้ ห วั น ยั ง เป็ น แหล่ งช็ อ ป ปิ้ งข อ ง
นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้ เป็ นถนนคน
เดิ น โดยแบ่ งโซนเป็ นสี ต่างๆ เช่ น แดง เขีย ว
นํ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุ
หมายเลยและทําสี ไว้อย่างเป็ นระเบียบ ร้านค้า
แนะนําสําหรับนักท่อ งเที่ยวชาวไทย ซึ่ งราคา
ถู ก ก ว่ า ไ ท ย ป ร ะ ม า ณ 3 0 % ไ ด้ แ ก่
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ งรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคา

ถูกมากๆ
คํา่
ที่พัก

อิสระอาหารมือ้ เย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง
EHOME HOTEL TAOYUAN หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

ร้ านพายสั ปปะรด – อุทยานเย๋ หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น –ปล่ อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่ าผิงซี –
ซือหลินไนท์ มาเก็ท
(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําท่านแวะชม ร้ านขนมพายสั บปะรดร้านนี้ เป็ นร้านซึ่ งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนําได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโก
แลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ
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นําท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะ
เป็ นแหลมยืน่ ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารู ปร่ างต่างๆ
ซึ่ งเกิ ดจากการกัดเซาะของนํ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยูท่ ี่ หิ นรู ปเศียรพระราชินีอลิ ธซาเบธหิ นรู ปเจ้า
หญิง หิ นรู ปมังกร และฟอสซิ ลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิ ฟิกนํ้าทะเลสี คราม
สวยงามแปลกตา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์ จีน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น Jiufen Old Street หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึ่ งในอดีตเคย
เป็ นแหล่ ง ขุดทองชื่ อ ดังของไต้หวัน เมื่ อ กาลเวลาผ่า นไปเหลื อ เพียงบ้านเรื อ นแบบเก่ า เป็ นสิ่ งดึ งดู ดใจให้
นักท่องเที่ยวมาเยือ น ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านนํ้าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้าน
โบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจํานวนมาก

เดินทางสู่

เส้ น ทางรถไฟสายเก่ าสายผิง ซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ ยงั คงความเป็ นอดี ต ทั้ง ในส่ ว นของอาคาร
บ้านเรื อ นและสถานี รถไฟไว้ได้เป็ นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิ โลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนข้าง
แคบ เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ยคุ ที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็ นเส้นทางขนส่ งถ่านหิ น
จากการทําเหมื อ งแร่ แต่ปัจ จุบนั ทางรัฐบาลไต้หวันได้มี การพัฒ นาจนกลายเป็ นเส้น ทางการท่อ งเที่ยวที่ มี
ชื่ อ เสี ยง ถึ งแม้ว่าจะเป็ นเส้นทางรถไฟสายเก่ าที่มีอ ายุเกื อ บ 100 ปี แต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิ ด
ให้บริ การยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ่ มเป็ นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่ องจากภาพยนตร์รักโร
แมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are the Apple of My Eye”ได้มาใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําฉากสําคัญของ
หนังสถานีซือเฟิ่ นสถานี ยอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็ นอีกหนึ่ งสถานี ที่ผคู ้ นนิ ยมปล่ อยโคมลอยกระดาษ
(ไม่ รวมค่าโคมกระดาษ) ลักษณะเด่นของซือเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟที่ต้ งั คู่ขนานไปกับถนนโบราณซื อเฟิ่ นให้
ความรู ้สึกคล้ายกับตลอดร่ มหุบของบ้านเรา ทั้งยังมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต
ของไต้หวันเป็ นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ
ที่น่าสนใจอีกมากมาย
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ที่พัก

ย่านถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์ มาเก็ต (อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย) ตลาดนัดกลางคืนขนาด
ใหญ่เป็ นที่นิยมในหมู่ หนุ่ ม สาวชาวไต้หวันที่จะออกมาเลื อกซื้ อ ของกิน ไม่ ว่าจะเป็ นอาหารทานเล่ น และ
อาหารคํ่า ไม่วา่ จะเป็ น อาหารเสียบไม้ปิ้งย่าง ทั้งเนื้อหมู ไก่ ปลาหมึก เห็ด และผัก หรื อจะชอบทานเต้าหู ้เหม็น
ทอดที่ไม่เหม็นเหมือนชื่อแถมมีรสชาตที่อร่ อยถูก
ปาก ไก่ ทอดเจ้าดัง HOT-STAR เกาลัดคัว่ นํ้า
เต้าหู ้จากถัว่ นานาชนิ ดเครื่ อ งดื่ มเพื่อสุ ขภาพยอด
ฮิ ต ของชาวไต้ห วัน ปลาท่ อ งโก๋ ท อดกรอบตัว
ใหญ่ ๆ นํ้ าแข็ ง ไสหน้ า ต่ า งๆ และผลไม้ ส ดที่
รสชาติแปลกและขนาดใหญ่ผิดหู ผิดตาจากบ้าน
เรา พลาดไม่ ไ ด้กับแตงโมลู กขนาดมหึ มาหวาน
กรอบเหมือนเมล่อนเสียมากกว่า
 อิสระอาหารมือ้ เย็น ตามอัธยาศัย ณ ซื่ อหลิน
ไนท์ มาเก็ต
EHOME HOTEL TAOYUAN หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ(เช้ า/-/-)

06.00 น.
07.00 น.
10.55 น.
14.20 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL 399 (**ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
************************************************************************

นําท่ านสู่

คํา่
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตารางและวันเดินทาง ไต้ หวัน ไทเป อุทยานเย๋ หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น
ปล่ อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

07 ก.พ. 62

10 ก.พ. 62

25

16,900

16,900

16,500

5,000

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

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
















อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กําหนด
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (ห้ องพักแบบ 2 ท่ าน และ 3 ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดี่ยวท่ านสามารถ
ชําระค่าบริการเพิ่มเติมได้ โดยทําการจองและชําระเงินก่ อนการเดินทางเท่ านั้ น
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20กก./ท่ าน ไม่ เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้ เครื่องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ
อัตราค่าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย
ค่ าวีซ่าเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสํ าหรั บชาวต่ างชาติ ( PASSPORT ไทยได้ รับการยกเว้ นการทําวีซ่าเข้ าประเทศ
ไต้ หวัน)
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุ
ไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
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ถู ก ปฏิ เสธไม่ ใ ห้ ออกและเข้ า เมื องจากเจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ าเมือ งและเจ้ า หน้ าที่ กรมแรงงานทั้ง ที่ เมื องไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิป ไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อั ตรา รวม 1,200 บาท/ลู กทัวร์ 1 ท่ าน/ทริ ป (บังคับ ตามระเบีย บธรรมเนี ย มของ
ประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํ้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)
**ขณะนี้นักท่ องเที่ยวชาวไทยได้ รับการยกเว้ นการทําวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติ
ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่ านละ 1,700 บาท หรือมากกว่ าตามที่สถานฑูติกําหนด (ไม่ รวมค่าบริการ) **
กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆ ก่ อนทําการจองและชําระเงินคะ
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่ วนที่เหลือชํ าระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า15
วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชําระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของท่ านไปยัง
คณะต่ อไปแต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหัน
ก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัทต้ อง
นําไปชําระค่าเสี ยหายต่ างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
5.คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อยกเลิก
การเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
6.กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายในประเทศเช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ าน
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ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
7.ลูกค้าที่ไม่ ประสงค์จะลงร้ านสิ นค้าที่ระบุตามรายการทัวร์ เพิ่มท่ านละ 1,000 บาท/ร้ าน
8.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คนื ค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

















รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้ น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริ ษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ ง
ลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุใ นรายการท่ องเที่ย ว(ซึ่ งลู กค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่อนไขนี้ใ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่ นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิใ ห้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใ น
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าบริการไม่ ว่ากรณีใ ดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
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8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ท้ังหมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**
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