รหัสทัวร์ : THH2-XW-TW-4DEC16-16MAR17

 พักโรงแรม 4 ดาว
 โรงแรมที่ไทจงพัก ย่านเฟิ งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 โรงแรมที่ไทเป มีบริ การแช่น้ าแร่
 ทานติมซาร้าน Din Tai Fungใต้ไทเป101
 เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี ชาบูชาบู
สเต็กสไตล์ไต้หวัน ซีฟ้ดู
 ใช้รถบัสคันเดียวตลอดการเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม/ท่าน
 ไซส์กรุ๊ ปไม่แน่น หัวหน้าทัวร์ดูแลทัว่ ถึง

เดินทางตลอดเดือน ธันวาคม – มีนาคม 2560

รหัสทัวร์ : THH2-XW-TW-4DEC16-16MAR17
วันแรก
23.00 น.

วันที่สอง
02.15 น.
06.55 น.
เช้ า

กลางวัน

คา่

กรุงเทพ
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 Nok Scoot ประตู 6 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั
HANA TOUR คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ องบิน

สนามบินเถาหยวน – ผู่หลี่ – วัดจงไถฉานซื่ อ – ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
วัดพระถังซาจั๋ง - วัดกวนอู – ไทจง – เฟิ งเจี๋ยไนท์ มาร์ เก็ต

(B/L/D)

ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารเช้ า (SNACK BOX) (1) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
นาท่านเดินทางไปผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ข้ ึนชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจาก
เป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยหุ บเขาและภูเขาสู งมากมาย นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งอาบน้ าแร่ ยอดนิยมอีกด้วย นาท่าน
เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่ อ 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็ นสถานที่สาหรับจาริ กแสวงบุญของชาวไต้หวัน
นอกจากนี้ยงั เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีหอ้ งเรี ยนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมใช้งบประมาณ
การก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึกไทเป 101 มี เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดิน
ไหวอย่าง รุ นแรง ทาให้หมู่บา้ นใกล้วดั ถูกกลืนหายไปแต่วดั นี้ กลับไม่ได้รับความเสี ยหาย ตั้งแต่น้ นั มาผูค้ นต่างพา
กันเลื่อมใส่ ศรัทธาเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน (2)
หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวไฮไลท์สาคัญของการมาเยือนไต้หวัน นั้นคือ การล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่ งเป็ นทะเล
สาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน นอกจากนั้นยังเป็ นเขื่อนที่กกั เก็บน้ า โดยมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร โดย
ทะเลสาบมีรูปร่ างด้านบนเหมือนพระอาทิตย์ และด้านล่างเหมือนพระจันทร์ เสี้ ยว จากนั้นนาท่านนมัสการ พระอัฐิ
ของพระถังซัมจัง๋ ที่ วัดเสวียนจาง หรื อรู ้จกั กันในชื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรื อวัด
เหวินหวู่ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าขงจื้อ ซึ่ ง “เทพเจ้ากวนอู" เป็ นเทพเจ้าที่มี
อุปนิสัยรักษาคาพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่ อสัตย์ ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็ นเทพเจ้า แห่งความซื่ อสัตย์
เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุน ให้กิจการ เจริ ญรุ่ งเรื องส่ วน
“เทพเจ้าขงจื้อ” ถือว่าเป็ นเทพเจ้าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่านขงจื้อได้ทาลายธรรมเนียม การเรี ยนการสอนที่จากัด
อยูแ่ ต่ในราชสานักทาให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับการศึกษานอกจากนั้นวัดนี้ยงั มีสิงโต หิ นหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้า
วัด ซึ่ งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวันทีเดียว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารคา่ ชาบู ชาบู (3)
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ เฟิ งเจี๋ยไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง โดยท่านสามารถ
เลือกซื้ อสิ นค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น รองเท้า เสื้ อผ้า รวมถึงขนมได้ในราคาถูก โดยของอร่ อยขึ้นชื่อคือ “เต้าหู ้
เหม็นทอดราดซอส”
นาท่ านเข้ าที่พกั BEACON HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน

คา่

ไทจง – ไทเป – อุทยานเย่ หลิว่ – ถนนเก่าจิ่วเฟิ น – ตึกไทเป 101 – ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ ไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ เป็ นที่ต้ งั รัฐบาล และยังเป็ น
แหล่งอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศอีกด้วย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
หลังจากนั้นพาทุกท่านชม อุทยานเย่ หลิว ซึ่ งอยูท่ างเหนือสุ ดของเมืองไทเป มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล เต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตาซึ่ งเกิดจากการกัดกร่ อนของน้ าและลม รวมถึงการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลก ทาให้เกิดการทับถมของหิ นออกมารู ปร่ างที่แตกต่างกันชมเศียรราชินี ซึ่ งถือว่าเป็ นไฮไลท์ของอุทยาน
รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู๊ด (5)
หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้ ง ถนนเก่าจิ่วเฟิ น สมัยก่อนเป็ นเมืองเหมืองแร่ ทองคา แต่เนื่องจากมีคนมาขุดทอง
จานวนมาก ผูค้ นก็พากันอพยพออกไป จิ่วเฟิ นจึงเป็ นเมืองร้าง จนกระทัง่ มี การใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่าย
ทาภาพยนตร์ “เปยซางเฉิ งชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทาให้มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาถ่ายรู ป จิ่ว
เฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถชมวิวติดทะเลสาบแปซิ ฟิกได้อีกด้วย พาท่าน
ถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน ที่ตึก ไทเป101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชั้น 89 ประมาณ 500 บาท) ตึกที่มีความสู ง
ถึง 508 เมตร และเคยเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี 2550 (ปัจจุบนั เป็ นตึก Burj Khalifa ประเทศ Dubai) ภายใน
ตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว
รับประทานอาหารค่า เสี่ ยวหลงเปา (6)
อิสระช้อปปิ้ งที่ตลาด ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป สามารถซื้ อชา เครื่ องสาอาง และ
เสื้ อผ้าได้ในราคาที่ถูกกว่าประเทศไทย
นาท่ านเข้ าที่พกั ATAMI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

ดิวตีฟ้ รี –ร้ านขายของทีร่ ะลึก– ช้ อปปิ้ งพายสั ปปะรด – อนุสรณ์ สถานเจียง ไค เช็ก - ซีเหมินติง
(B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (7)
อิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้ อของปลอดภาษีที่ DUTY FREE หลังจากนั้นพาท่านเยีย่ มชม ร้ านขายของที่ระลึก และพา
ท่านเลือกซื้ อของฝากที่ร้านพายสั ปปะรด ซึ่ งเป็ นขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน
รับประทานอาหารกลางวัน สเต็กไต้ หวัน (8)
พาท่านเคารพประธานาธิ บดีคนแรกของไต้หวัน ที่ อนุสรณ์ สถาน เจียง ไค เช็ก ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมสิ่ งของต่างๆ
รวมถึงแสดงอัตชีวประวัติของท่านนนายพล เจียง ไค เช็ก ตั้งแต่อยูก่ บั ดร. ซุนยัดเซ็น จนท่านได้กา้ วมาสู่ ตาแหน่ง
ผูน้ าประเทศ ไฮไลท์สาคัญคือชมการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู ปปั้ นท่านนายพล เจียง ไค เช็ก ซึ่ งจะมีทุก 1

กลางวัน
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คา่

วันที่ห้า
เช้ า
07.00 น.
09.40 น.
12.40 น.

ขัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ หลังจากนั้นพาทุกท่าน ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามส
แควร์ เมืองไทย เป็ นแหล่งรวมเสื้ อผ้าวัยรุ่ น กระเป๋ า และเป็ นสวรรค์ของคนรักรองเท้า ให้ชอ้ ปปิ้ งกันแบบไม่อนั่ ไม่
ว่าจะเป็ นยีห่ อ้ ADDIDAS, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE, PUMA
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่ านเข้ าที่พกั ATAMI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

(B/-/-)

ไทเป – สนามบิน – กรุงเทพ
รับประทานอาหารกล่ องเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน (10)
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่ งชาติประเทศไต้ หวัน
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน Nok Scoot โดยเทีย่ วบินที่ XW181
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
4-8 ธันวาคม 2559
18-22 ธันวาคม 2559
1-5 มกราคม 2560
15-19 มกราคม 2560
25-29 มกราคม 2560
12-16 กุมภาพันธ์ 2560
22-26 กุมภาพันธ์ 2560
26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560
12-16 มีนาคม 2560

ผู้ใหญ่
16,900
16,900
18,900
16,900
18,900
16,900
18,900
16,900
16,900

เด็กเสริมเตียง
16,900
16,900
18,900
16,900
18,900
16,900
18,900
16,900
16,900

เด็กไม่ เสริมเตียง
16,900
16,900
18,900
16,900
18,900
16,900
18,900
16,900
16,900

พักเดี่ยว
5,000
5,000
6,000
5,000
6,000
5,000
6,000
5,000
5,000

ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว
10,900
10,900
11,900
10,900
11,900
10,900
11,900
10,900
10,900
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
 น้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน / คน
 กระเป๋ าเดินทาง (น้ าหนัก 20 กิโลกรัม) 1 ใบ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยูก่ บั การผันแปรของภาษีน้ ามัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิม่ เป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี(
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถ / NTN 800คนทริ/ป หรื อ 900 บาทรบกวนชาระเงินทีส่ นามบิน ทริป/คน/ดอนเมืองตอนขาไป
หมายเหตุ









รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่าน
ระหว่างการเดินทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้ เู ดินทางมิได้ รับอนุญาต ให้
เดินทางเข้ า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การ
เปลีย่ นแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อัน
นอกเหนือจากความควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้ เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยความ
สมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่
สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน
ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)

เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า เดือน นับจากวันเดินทาง 6
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึน
้ เครื่ อง 7 กิโลกรัม
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม


เงื่อนไขการให้ บริการ
1.การจองครั้งแรก มัดจาท่ านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่ อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่ อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ ชาระเงินค่ ามัดจาหรื อชาระไม่ ครบหรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ ายไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อยกเลิก
การเดินทาง)
2.ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึน้ ไป คืนเงินทั้งหมด
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-39 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-19 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์
•ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 1-10 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่ วงเทศกาลไม่ สามารถยกเลิก หรื อเปลีย่ นชื่ อผู้เดินทางได้ **
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กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ค่ าธรรมเนียมการระบุทนี่ ั่ง (เฉพาะผู้เดินทางทีต่ ้ องการระบุเท่ านั้น)
หากผู้โดยสารต้ องการระบุที่นั่ง ต้ องส่ งหน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทางมาก่ อนเท่ านั้น***และรอคอนเฟิ ร์ มที่นั่งจากสายการบินคะ***
***วันก่อนเดินทาง 10 ต้ องแจ้ งอัพเกรดทีน่ ั่ง ***
 ผู้โดยสารสามารถ Upgrade ทีน่ ั่งเป็ นแบบ Super หรื อ Stretch ได้ โดยมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
 ไม่ อนุญาติให้ เด็ก ทารกและผู้พกิ าร นั่งที่แถว 31H/31J/31K,61A/61B/61C,61H/61J/61K
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โซน
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนหน้ า
โซนหน้ า
โซนหน้ า
โซนหลัง
โซนหลัง
โซนหลัง
SCOOTBIZ

แถวที่
21
22-25
23-26
31
32-34
32-51
61
62-63/71-74
62-75

SEAT PITCH
มากกว่ า 36 นิว้
มากกว่ า 35 นิว้
31 นิว้
มากกว่ า 36 นิว้
มากกว่ า 35 นิว้
31 นิว้
มากกว่ า 36 นิว้
มากกว่ า 35 นิว้
31 นิว้

ราคาต่ อเทีย่ ว**
1,700 บาท
1,200 บาท
700 บาท
1,400 บาท
1,000 บาท
600 บาท
1,400 บาท
1,000 บาท
600 บาท
3,500

