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เวลิด์ ทราเวลเลอร์ ขอน าท่านสมัผสัไตห้วนั แบบสุดพเิศษ อ่ิมอร่อยกบัอาหารข้ึนช่ือของไตห้วนั 

ล่องเรือชมความสวยงามของ “ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา”  
พรอ้มไฮไลท ์“พระราชวงักูก้ง  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป101-จ่ิวเฟ่ิน” 

พรอ้มร่วมเทศกาลดอกไมท่ี้จดับนพื้ นท่ีขนาดใหญ่ของเมืองไทจง กบั FLORA EXPO 2018 
เดินทางสะดวกสบายโดยการบนิไทย พรอ้มท่ีพกัและบริการสดุประทบัใจเพือ่มอบใหค้นพเิศษเช่นคุณ 

  หวัหนา้ทวัรม์ืออาชีพช านาญเสน้ทาง100% / โรงแรมระดบัระดบั4ดาว*3 คืนเต็ม*รวมอาหารทุกม้ือ 
  โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครือ่ง หรูหรา มีระดบั 
  รวมค่าหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ทริปไกดแ์ละคนขบั ประกนัการเดินทาง ค่าตัว๋และภาษีสนามบิน 
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ก าหนดการเดินทางวนัที ่30 ธนัวาคม 2018 – 2 มกราคม 2019 ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน 
วนัแรกของการเดินทาง (30 ธ.ค. 18)     สนามบนิสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน    
                                                      ประเทศไตห้วนั-วดัเหวินหวู่-ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

06.30 น. คณะท่านพบกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 ROW C 
 สายการบนิ ไทย แอร์เวย์  

08.25 น. น าท่านเดินทางออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG632 (ใช้เวลาใน
การเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นของไต้หวันเรว็กว่าประเทศไทย1 ชั่วโมง) 

13.05 น. น าท่านเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรพร้อม 
ตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียงขอบริการท่านดว้ย MEAL BOX 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จังหวัด หนานโถว อนัเป็นที่ตั้งของ วดัเหวินหวู่ (Wenwu Temple)  วัดส าคัญอกีแห่งหนึ่งของ
ไต้หวัน สร้างใน ค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สกัการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่ง
ปัญญา) และ เทพกวนอ ู(เทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์) หน้าวัดมสีงิโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ที่ตั้ง
โดดเด่นเป็นสง่าราวกับมารอต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความยินดี  จากนั้นน าท่านล่องเรือเฟอร์ร่ีชมความสวยงามของ 
ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา (ทะเลสาบซนัมูนเลค) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุแห่งเดียวในไต้หวัน ส่วนใต้ของเกาะกวงหัว 
ในทะเลสาบมลีักษณะคล้ายพระจนัทร์เสี้ยว และส่วนเหนือของเกาะมลีักษณะคล้ายพระอาทติย์ จึงได้ชื่อว่า ทะเลสาบสรุิยัน
จันทรา ที่มคีวามงดงามดุจภาพวาด... 
 
 
 
 
 
 

 
 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารอาหารภายในโรงแรมท่ีพกับริการท่านดว้ย  
พักที่ :   TAI-YI RED MAPLE RESORT หรือเทยีบเท่า  
 
 
 

 
 

 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (31 ธ.ค. 18)     หนานโถว-ไทจง- TAI CHUNG WORLD FLORO  
              EXPO- MIYAHARA ICECREAM-ไทเป-หอ้งชาชุนสุ่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ FLORA EXPO ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปดอกไม้และพันธุพื์ชจากนานาชาติที่มีมากกว่า 100 

สายพันธุบ์นพ้ืนที่กว่า 600,000 ตารางเมตร นอกจากนั้นท่านจะได้สมัผัสกบัศิลปะที่เกดิจากการร่วมกนัสร้างระหว่าง
ธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ อสิระให้ ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัการ
เกบ็ภาพที่ระลึกภายในงานได้ตามอธัยาศัย  

 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร CHIEN YEN SHABU SHABU บริการท่านดว้ยเมนูชาบูสไตลไ์ตห้วนัท่ีอดั 
แน่นไปดว้ยความสดใหม่ของวตัถุดิบและน ้ าซุปท่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณจึ์งท าใหไ้ดร้บัการการนัตรีความอร่อย
จากเพจรีวิวช่ือดงัมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ MIYAHARA ICE CREAM ร้านไอศกรีมชื่อดงักลางเมอืงไทจงร้านที่ถูกออกแบบและตกแต่ง
มาอย่างลงตวัท าให้กลายเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวและชาวไต้หวนัอย่างแพร่หลาย  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ กรุงไทเป 
มหานครแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่เตม็ไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆอย่างครบวงจร นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลาง
การค้าขาย คมนาคมขนส่ง และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอกีด้วย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.)  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่นี้  หอ้งชาชนุสุ่ย (Chu Shui Tang Cultural Tea House) เรียนรู้  วิธกีารชงชา ชิมชาที่ถูกต้องแบบไต้หวันที่ไม่
ว่าใครมาเยือนไต้หวันต้องลองชิมสกัคร้ังหนึ่ง… 

 
 
 
 
 
 

ค ่า  ขอบริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร HI PA WANG ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นชื่อดังที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง
เป็นอย่างมากของไต้หวันจนได้รับการการรีวิวในเวบ็ไซตช์ื่อดงัของทั้งเมอืงไทยและต่างชาติ 
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ท่ีพกั    GALA HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (01 ม.ค. 19)   วดัหลงซาน-ตึกไทเป101    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหลงซาน  วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเปที่มีอายุกว่า 300 ปี
สถานที่สกัการะบูชาสิ่งศักสทิธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกบัวัดพุทธของจีนแต่มี
ลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางครั้งถูกเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ที่นี่ เป็นอีกหนึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป  จากนั้นน าท่านชมความภาคภมูิใจของชาวไต้หวัน ตึกไทเป 101 ความสงู 508 
เมตร สญัลักษณ์ที่ส  าคัญของไทเป พรอ้มชมวิวทิวทศันบ์นตึกชั้นท่ี 89 โดยลิฟทท์ี่วิ่งเพียงแค่ 37 วินาท ี ภายในตึกมี
การติดลูกตุ้ มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 660 ตัน ท าหน้าที่ ดูดซับแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารแห่งนี้ สั่นไหวเมื่อเกิด
แผ่นดนิไหวขึ้น มสีนิค้า แบรนดเ์นมต่างๆมากมายจากทั่วทุกมุมโลก  เช่น Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ฯลฯ  
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร DIN TAI FUNG บริการท่านด้วยเมนูเสี่ยวหลงเปา เมนูข้ึนช่ือของ

ประเทศไตห้วนั ดว้ยกรรมวิธีการปรุงรสท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจึงท าใหเ้มนูนี้ กลายเป็นเมนูท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไป
ทัว่โลกนอกจากนั้นยงัมีอีกหลอกหลายเมนูในการบริการท่าน เช่น ออเดิรฟ์ ซุปเผ็ด ผดัผกัตามฤดูกาล ขา้วผดัหมู 
เสี่ยวหลงเปา เสี่ยวหลงเปาไสปู้ เก๊ียวห่อผกั เก๊ียวห่อซุป ขนมจีบกุง้ เก๊ียวกุง้ผดัซอสพริก เก๊ียวไสถ้ ัว่แดง 

 
 

 
 
 
 
 

จากนั้นขอน าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติกูก้ง พิพิธภัณฑท์ี่ใหญ่มลัีกษณะเป็นแบบพระราชวังโบราณ 
ภายในเตม็ไปด้วยวัตถุล า้ค่าจากจีนกว่า 700,000 ชิ้นอายุกว่า 5,000 ปี อาท ิเคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเซรามกิ งาน 
ศิลป์ และ งานเขยีนลายมอื และยังมห้ีองจัดแสดงหยกที่ล า้ค่าและได้รับการยกย่องตดิอนัดบัหนึ่งในสี่ของโลก... จากนั้น 
น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค (CKS Memorial Hall) ชมชีวประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตร์ส าคญัที่หา 
ดูได้ยาก ชมรปูหล่อของท่านซึ่งตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่ชั้นบนห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเคร่ืองใช้ของอดตีผู้น า  
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จากนั้นให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ย่านซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน แหล่งช้อปป้ิงย่านใหญ่ของไต้หวัน 
อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าหลากหลายรวมทั้งสนิค้าแฟชั่น เทรนใหม่ๆมากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ท่ีพกั GALA HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า  

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (02 ม.ค. 19)    หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน-อุทยานธรณีเหย่หลิว-มิตสุย 
เอา้ทเ์ล็ต-สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิสุวรรรภูมิ   

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซึ่งเป็นแหล่งเหมอืงทองที่มีชื่อเสยีงตั้งแต่สมยักษัตริย์กวงสวี้แห่งราชวงศ์ชิงมี
นักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทอง ในอดีตจิ่วเฟ่ินได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ“อูเ๋หยียนเตอะซันชิว "ทศันียภาพภเูขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดงึดูดนกัท่องเที่ยว
จ านวนมากให้เดนิทางมาชื่นชมจิ่วเฟ่ินจึงกลับมาคกึคกัและมชีีวิตชีวาอกีคร้ัง  

 
 
 
 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร YUMEY บริการท่านดว้ยเมนู   ปลานึ่ง กุ้งนึ่งเกลือ หอยเป่าฮื้อและเต้าหู้นึ่ง 
กระเทยีม ปลาชุปแป้งทอด ผดัขึ้นฉ่ายใส่ปลาหมกึ ผดัหอยลาย ไข่เจียวหอยนางรม ผดัผกั ซปุปลาเต้าหู้ ผลไม้ 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีเหย่หลิว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยา
กบัหินรปูร่างแปลกตา ภมูิทศัน์ของเย่หลิวถอืเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มชีื่อเสยีงมากที่สดุในโลกอกีแห่งหนึ่งเลยกว่็าได้  
จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่ มิตสุย เอา้ทเ์ล็ต สญัชาติญี่ ปุ่น ที่รวบรวมร้านค้าร้านอาหารกว่า 200 แบ
รนดช์ั้นน า  อสิระให้ท่านได้เลือกชมซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย เมื่อได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเถาหยวน  

 
 
 
 
 
 

 
20.05 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบนิ TG 635 
22.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทบัใจ  
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                      อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 49,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 48,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 47,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   18,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  12,000.- 

▪ สทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ ธนาคารไทยพาณชิย ์SCB และธนาคารกสกิรไทย KBANK 

▪ สามารถผ่อนช าระผ่านบตัรเครดติได.้..โดยไม่มดีอกเบีย้ 0% นานถงึ4เดอืน  (กรณุาสอบถามเจา้หน้าที)่ มดัจ าเงนิสด10,000 
บาท (ช่วงปกต)ิ ส่วนทีเ่หลอืช าระผ่านบตัรเครดติได ้มดัจ าเงนิสด 15,000 บาท (ช่วงวนัหยดุ) 

 
***กรณีทา่นส ารองทีน่ัง่ล่าชา้ ตัว๋โปรโมชัน่เตม็***ราคาทวัรจ์ะปรบัราคาขึน้ทา่นละ 2,000-4,000 บาทโดยทาง
บรษิทั...จะแจง้ใหท้า่นรบัทราบก่อนตดัสนิใจส ารองทีน่ัง่ (กรุณาส ารองทีน่ัง่ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง) 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยสายการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ *ค่ารถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรม
การเดนิทาง 

• คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

• คา่ทปิส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ 

•  คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง*คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากที่
ทางสายการบนิก าหนดไว ้ 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันที่ท าการจองค่าประกันชวีติกรณี
อุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัตเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 
500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ
นอก 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท หรอื 15,000 บาท (ชว่งวันหยุด) ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดี
คนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน 
การจลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสูญหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 



Countdown 2019 Classic Of Taiwan 4D3N   7 | ห น้ า  

 บริษทั เวิลด ์ทราเวลเลอร ์เอเจนซ่ี จ ากดั 

 
 
 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอื
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่าน ท่านจงึสามาร
ส ารองยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีทา่นจะกลับกอ่นหรอืเลือ่นวันเดนิทาง
กลับ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ทา่นจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จาก
ทางบรษัิท เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลกิ  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ป

ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

    
 

 

 
 
 

 


