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วันแรก
23.30 น.

สนามบินดอนเมือง
พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7
เคาท์ เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

สนามบินดอนเมื อง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่ องเรื อทะเลสาบ
สุ ริยันจันทรา ● วัดพระถังซาจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL398
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 บริการอาหารเช้ า อิม่ อร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่ องดื่มขึน้ ชื่ อของไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ ีภยั มาอยู่กนั ที่ไต้หวัน ซึ่ ง
สร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและกาแพงใน
หมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด

03.10 น.
08.00 น.
เช้ า
เดินทางสู่

 (-/-/-)
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เดินทางสู่ ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่ า)
★★พิเศษให้ ท่านได้ ชิมไอศกรี มท่ านละ 1 SCOOP★★สุ ดยอดร้ านของหวานเมื องไทจง ที่ มีดีท้ งั ความสวย
และความอร่ อย เป็ นร้านไอติมและร้านอาหารชื่ อดังของเมื องไทจง เดิมทีร้านนี้ เป็ นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้
ดัดแปลงเป็ นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงั คงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่ง แนว
Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทาให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย
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มายังเมืองไถจง ที่ประทับใจที่สุด ถือเป็ น THE MUST ที่ต้องมาเลยทีเดียว ไม่ งั้นพลาดอย่ างแรง !!! ร้ านนี้ คือ
ตอนนี้ตกแต่ บรรยากาศเข้ าTheme เทศกาลต่ างต่ างด้ วย พนักงานก็แต่ งตัวน่ ารั ก เข้ าบรรยากาศ เหมือนหลุดเข้ าไปอีกโลกนึงเลย
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี
จากนั้น
น าท่ า นล่ อ งเรื อ ชมความงามของทะเลสาบ
สุ ริยันจันทราหรื อ SUN MOON LAKE แหล่งน้ า
จื ด ใหญ่ ที่ สุ ด บนเกาะไต้ ห วัน ที่ ม าของชื่ อ
ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา มาจาก ทิ ศตะวันออก
ของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ
ทิ ศ ตะวัน ตกของทะเลสาบมี ล ั ก ษณะคล้า ย
พระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิดจากการ
สร้ า งเขื่ อนกัก เก็ บ น้ า ท าให้มี ข นาดกว้า งขวาง
และมี ค วามสู ง เหนื อระดับน้ าทะเล 750 เมตร
ล้อ มรอบด้ว ยเทื อ กเขาสู ง จึ ง มี อ ากาศเย็น สบายตลอดทั้ง ปี และน้ าในทะเลสาบมี สี เ ขี ย วมรกตใสสะอาด
เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่ องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่ งครัด
นาท่ าน
สั กการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรื อ วัด
กวนอู วัด แห่ ง นี้ เป็ นวัด ใหม่ ที่ ท างการญี่ ปุ่ น
สร้ างขึ้นหลังจากทาการสร้ างเขื่อนทาให้ว ดั
เก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัด
เหวินหวู่โครงสร้ างคล้ายกับพระราชวัง กู้ก ง
ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพ
เจ้ า กวนอู เทพเจ้ า แห่ ง ความซื้ อสั ต ย์ และ
คุณธรรม การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ วัด
เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ่ ง
ลมเพื่อเป็ นการสั กการะองค์ เทพเจ้ ากวนอู
สั กการะ
อัฐิของพระถังซาจั๋ง ณ วัดพระถังซาจั๋งหรื อ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ชื่อของ
พระในสมัยราชวงศ์ถงั ที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศ
ญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศไต้หวัน ปัจจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่
จากนั้น
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้
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บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊ กจานร้ อน
ให้ ท่านได้ เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ ต์ สลัดบาร์ สามารถแจ้ งกับหัวหน้ าทัวร์ ในวันเดินทางได้ เลยค่ ะ

ที่พกั
วันที่สาม
เช้ า
จากนั้น

เที่ยง

หรื อโรงแรมเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว (เมืองเจียอี)้
เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้ านใบชา ● ไถจง ● ไนท์ มาร์ เก็ต
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุดในเกาะไต้หวัน นาท่ านเดิน
ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติ
โอบล้อ มไปด้ว ยป่ าสนอายุ ห ลาย
ร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปี และชม
สวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี
จากนั้นนาท่ านสั กการะเจ้ าพ่ อเสื อ
ณ ศาลเจ้าพ่อเสื อกลางอุทยานอาลี
ซาน จากนั้ น น าท่ านนั่ ง รถไฟ
โบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่ า
ส น ใ ห้ ท่ า น เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ
บรรยากาศของอุ ท ยานที่ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง
SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL
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นาท่ านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่าน
ได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจาก
อาลี ซ าน ชาจากเมื องฮัว เหลี ย น และเลื อกซื้ อชาอู่ ห ลงที่ ข้ ึ น ชื่ อของ
ไต้หวันไปเป็ นของฝากและดื่มทานเอง
เดินทางกลับเมืองไถจง
บริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ ชาบูหม่ าล่ าหรื อท่ านซุปน้าใสให้
ท่ านได้ เลือกสรร

นาท่ าน

ที่พกั
วันที่สี่
เช้ า
จากนั้น

เดิ น ช็ อ ปปิ้ ง ตลาดกลางคื น ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในไต้ ห วั น ฟ่ งเจี๋ ย ไนท์ ม าเก็ ต ถนนคนเดิ น ของเมื อ งไถจง มี สิ้ น ค้า
หลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจาหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วนใหญ่จาหน่ ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
KING BRIDGE HOTELหรื อโรงแรมเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)
ไถจง ● ไทเป ● ร้ านขนมพายสั บปะรด ● อุทยานเย๋ หลิว่ ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น ● ตลาดปลาไทเป
 (เช้ า/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาท่านแวะชมร้ านขนมพายสั บปะรดร้าน
นี้ เป็ นร้านซึ่ งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้า
แนะนาได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ขนมโมจิ
รสชา ฯลฯ
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จากนั้น

นาท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว่ YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลม
ยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิ นแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึ่ งเกิดจาก
การกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หิ นรู ปเศียรพระราชิ นีอลิธซาเบธหิ นรู ปเจ้าหญิง หิ นรู ป
มังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดาบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ าทะเลสี ครามสวยงามแปลกตา

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น Jiufen Old Street หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึ่ งในอดีตเคยเป็ น
แหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรื อนแบบเก่าเป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยว
มาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่ งประดับ
ด้วยโคมไฟสี ต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจานวนมาก
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เดิ น ทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish
Market) เป็ นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่
ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่ แลนด์มาร์ ก
อี ก หนึ่ ง แห่ ง ของไต้ห วัน เปิ ดตัว อย่า งเป็ น
ทางการหลังจากการปรับปรุ งพื้นที่ตลาดเดิม
เมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์ เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาด
ใหญ่ อาณาจัก รแห่ ง อาหารสดใหม่ ท้ ัง ของ
ทะเล ที่ จัด ให้ บ ริ การเป็ นโซนของแต่ ล ะ
ประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทั้ง นี้ คุ ณ
สามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุ งสุ กได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหาร
และความสะอาดที่จะทาให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย
 เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้ งอิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา
EHOME HOTEL หรื อโรงแรมเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน)
ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง ● ถ่ ายรู ปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์ เครื่ องสาองค์
● อนุสรณ์ สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE)ซึ่ งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้ อย
ข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ น
ตัวหลังเจ็บป่ วยให้ส้ ันลงและภายในศูนย์แห่ งนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะการังสี แดงอัญมณี ล้ าค่าจาก
ใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่ ง
เป็ นสิ่ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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นาท่ านชม

พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติไต้ หวัน กู้กง (Gu
Gong National

เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

Palace

Museum)

พิพิธภัณฑ์อนั ดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑ์
แห่ งนี้ เป็ นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุของจีน
โบราณ และสมบัติล้ า ค่ า ซึ่ ง บางชิ้ น มี อ ายุ
ย้อนหลังไปถึง 5 พันปี จากพระราชวงศ์จีน
ทุกราชวงศ์ ภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้ได้
ถึ งกว่า 620,000 ชิ้ น ซึ่ งสมบัติล่ าค่าเหล่านี้
ท่านประธานาธิ บดีได้นามาจากประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรื อมาพร้อมกับชาวจีนที่อพยบมาตั้งรกรากยังประเทศไต้หวัน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้ มี
มากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วตั ถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสี ยง เช่นหยกผักกาดขาว หยกสี น้ าตาล
เหมือนหมูสามชั้น หม้อโบราณ งาช้างแกะสลักเป็ นตะกร้อซ้อนกัน 21 ชั้น จะมีให้ชมตลอดปี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ ยวหลงเปา
นาท่านถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป 101 ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก ตึกระฟ้าสู งที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก
ในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม” ตึก ไทเป
101 มีจานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหารชั้นนา
เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ
แวะซื้อสิ นค้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางต่างๆ ที่ศูนย์ เครื่ องสาอาง
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จากนั้น

MUSH191758

น าท่ า นชมอนุ ส รณ์ ส ถาน เจี ย งไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ ส รณ์ ร าลึ ก ถึ ง ท่ า นอดี ต
ประธานาธิ บดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้องทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่ งนี้ คือ การ
ชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้นสาริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง
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จากนั้น

ค่า

เย็น
ที่พกั

MUSH191758

เดินทางสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็ นหนึ่ งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของเมือง
ไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่า นเมื องเก่ า มี อายุเกื อบ
300 ร้อยปี แล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยน
ช่ วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็ สถานที่ สักการะบูชา
สิ่ งศักสิ ทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบ
ทางด้านสถาปั ตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของ
จี นแต่มีลูกผสมของความเป็ นไต้หวัน เข้า ไป
ด้ ว ย จนบางคนเรี ยกกั น ว่ า เป็ นวั ด สไตล์
ไต้หวัน ทาให้ที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งแหล่งท่องเที่ยว
ไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรื อ
เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็ นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้า
องค์อื่นๆตามความเชื่ อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ดา้ นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋ า และขงจื๋อ เช่น
เจ้าแม่ทบั ทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่ องความซื้ อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่วเ์ หล่า
หรื อ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
นาท่านเดินทางสู่ ซี เหมินติง(อิสระอาหารค่า
ตามอัธยาศั ย) หรื อที่ คนไทยรู ้ จกั กันในนาม
สยามสแควร์ แห่ งไทเปเป็ นย่า นช็อปปิ้ งของ
วัย รุ่ นและวัย ท างานของไต้ ห วัน ยัง เป็ น
แหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ใน
ย่ า นนี้ เป็ นถนนคนเดิ น โดยแบ่ ง โซนเป็ นสี
ต่างๆ เช่ น แดง เขียว น้ าเงิ น โดยสังเกตจาก
เสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทาสี ไว้
อย่ า งเป็ นระเบี ย บ ร้ า นค้า แนะน าส าหรั บ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไ ท ย ซึ่ ง ร า ค า 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 นหายากและราคาถูกมากๆ
 เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้ งอิสระอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง
Eastern Hotels & Resorts หรื อโรงแรมเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน)
ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้ วยการแช่ น้าแร่ แบบส่ วนตัวในห้ องพัก
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วันที่หก
เช้ า
10.45 น.
13.35 น.

MUSH191758

ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
(เช้ า/-/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
............................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลง
ไฟล์ ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมือง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื อง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน
หรื อ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่ อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางและวันเดินทาง ไต้ หวัน ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน
เย๋ หลิว่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
จอยแลด์

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จานวน ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

31 มี.ค.63
01 เม.ย.63
07 เม.ย.63
08 เม.ย.63
09 เม.ย.63
10 เม.ย.63
21 เม.ย.63
22 เม.ย.63
28 เม.ย.63
29 เม.ย.63
02 พ.ค.63

17,900

17,900

16,900

5,000

13,900

17,900

17,900

16,900

5,000

13,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

18,900

18,900

17,900

5,000

14,900

18,900

18,900

17,900

5,000

14,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

17,900

17,900

16,900

5,000

13,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

18,900

18,900

17,900

5,000

14,900

05 เม.ย.63
06 เม.ย.63
12 เม.ย.63
13 เม.ย.63
14 เม.ย.63
15 เม.ย.63
26 เม.ย.63
27 เม.ย.63
03 พ.ค.63
04 พ.ค.63
07 พ.ค.63

25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1

(ราคาไม่ รวมตั๋ว)
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05 พ.ค.63
12 พ.ค.63
13 พ.ค.63
19 พ.ค.63
20 พ.ค.63
26 พ.ค.63
27 พ.ค.63
02 มิ.ย.63
09 มิ.ย.63
10 มิ.ย.63
16 มิ.ย.63
17 มิ.ย.63
23 มิ.ย.63
24 มิ.ย.63
01 ก.ค.63
10 ก.ค.63
14 ก.ค.63
21 ก.ค.63
18 ก.ค.63

10 พ.ค.63
17 พ.ค.63
18 พ.ค.63
24 พ.ค.63
25 พ.ค.63
31 พ.ค.63
01 มิ.ย.63
07 มิ.ย.63
14 มิ.ย.63
15 มิ.ย.63
21 มิ.ย.63
22 มิ.ย.63
28 มิ.ย.63
29 มิ.ย.63
06 ก.ค.63
15 ก.ค.63
19 ก.ค.63
26 ก.ค.63
23 ก.ค.63

25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
26+1
25+1
25+1
26+1

18,900

18,900

17,900

5,000

14,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

17,900

17,900

16,900

5,000

13,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

17,900

17,900

16,900

5,000

13,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

16,900

16,900

15,900

5,000

12,900

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**
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อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กาหนด
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้ องพักแบบ 2 ท่ าน และ 3 ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดี่ยวท่ านสามารถ
ชาระค่ าบริการเพิม่ เติมได้ โดยทาการจองและชาระเงินก่ อนการเดินทางเท่ านั้น
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
✓ ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ ารถโค้ ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
✓ ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20กก./ท่ าน ไม่ เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้ เครื่ องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย
 ค่ า วี ซ่ า เดิ น ทางเข้ า ประเทศไต้ หวั น ส าหรั บ ชาวต่ า งชาติ (PASSPORTไทยได้ รับ การยกเว้ น การทาวี ซ่ า เข้ า ประเทศ
ไต้ หวัน)
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
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**ขณะนีน้ ักท่ องเที่ยวชาวไทยได้ รับการยกเว้ นการทาวีซ่าหากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติ
ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีกท่ านละ 1,700 บาท หรื อมากกว่ าตามที่สถานฑูติกาหนด (ไม่ รวมค่ าบริการ) **

กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆ ก่ อนทาการจองและชาระเงินคะ
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง ชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (ชาระภายใน 3 วัน มิฉะนั้นที่นั่งตัดอัตโนมัติ)
• ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 20 วัน (ช่ วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดต่ อเนื่อง กรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 30
วัน)
(กรณีไม่ ชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือภายในวันที่กาหนด ทางบริษัทฯจะถือว่ าเป็ นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และยึดค่ ามัดจา
ทันที โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น)
• กรุณาชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มีราคา ต่ากว่ า 10,000 บาท

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• แจ้ งยกเลิก 30 วัน ก่ อนวันเดินทาง
: คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
• แจ้ งยกเลิก 16-29 วัน ก่ อนวันเดินทาง
: ยึดมัดจาทั้งหมด และเก็บ 50% จากราคาทัวร์ ท้งั หมด
• แจ้ งยกเลิก 15 วัน ก่ อนวันเดินทาง
: บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(ในกรณีที่มีการชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มจานวนแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าตั๋วที่เกิดขึน้ ตามจริง)

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 60 วัน ก่ อนการเดินทาง : คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่ า 60 วัน
: ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
• ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่ า 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ า
ทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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ข้ อมูลเพิม่ เติมการสารองตั๋วเครื่ องบิน
• ทางบริษัทฯได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระมัดจาค่ าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่ านยกเลิกทัวร์ ไม่ ว่าด้ วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามจริ งประมาณ 1,000 – 5,000 บาท ขึน้ อยู่กับสายการ
บินและช่ วงเวลาเดินทาง
• หากได้ ทาการออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว แต่ ท่านไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริง และรอ Refund จากสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็ นอย่ างน้ อย
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
• ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตู ฉุกเฉิ น และผู้ที่สามารถนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิ น
กาหนด เช่ น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและช่ วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา และสามารถ
เปิ ดประตู ฉุกเฉิ นได้ (น้าหนักประตู ฉุกเฉิ นประมาณ 20 กิโลกรั ม) และจะต้ องไม่ ใช่ ผ้ ูที่มีปัญหาทางด้ านสุ ขภาพและ
ร่ างกาย

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

www.mushroomtravel.com

* รวมภาษีในโปรแกรมทัวร์ เฉพาะส่วนค่าบริการการจองเท่านั้น

