MAGIC ON TOUR

มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมทองเที่ยวบนเสนทางมหัศจรรย

5 วัน 4 คืน

ณ “ เกาะไตหวัน ดินแดนโรแมนติค ” ทริปพิเศษ.. ไตหวันมีดี (Me:D) แพคเกจทองเที่ยวรูปแบบใหม ที่จะพาคุณไป
เจาะลึก " ทองตางแดนแบบกรุปเล็ก เนน กินอาหารทองถิ่น เที่ยวที่สวยงามแปลกตาแปลกใหม " สําหรับผูที่รักความ
ตื่นเตนแตกตางไมซ้ําใคร .... คนพบมหัศจรรยทองเที่ยวมุมใหม @ ไตหวันเมืองในฝน ไปกับสไตลเรา สไตล Magic On Tour
เที่ยวสนุกยิ่งขึ้นกับการลงมือทําทุกขึ้นตอนกิจกรรมแบบฉบับไตหวันสไตล ทําเคกสับปะรดขึ้นชื่อ รวมฮิตที่เที่ยวที่คัดสรรมา
เอาใจคนชอบเที่ยว ที่ทานตองไปกับเราเทานั้น !! ทริปเดียวเที่ยวคุมชิงจิ้ง-อาลีซัน สัมผัสบรรยากาศสวนปาพันป พรอมชม
แสงแรกแหงวัน ณ อุทยานแหงชาติอาลีซัน กอนกลับแวะชอปปงจุใจที่ซีเหมินติงสแควร เติมเต็มทริปเที่ยวของทานดวยที่
พักระดับมาตรฐาน โดดเดนดวยอาหารทองถิ่น รวมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศกมืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใสทานตลอด
การเดินทางแลวคุณจะรูวา “ มหัศจรรยของความฝนไมใชสิ่งที่แตะตองไมไดอีกตอไป ”
กําหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ ทุกวันตังแต่ 4 ท่ านขึนไป
TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

23.50 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชัน 3 เคาน์ เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT โดยจะมีเจ้าหน้าทีทีมงาน
MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกท่านในเรื องกระเป๋ าสัมภาระและเอกสารในการเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน
วันทีส. องของการเดินทาง

ไต้ หวัน - สนามบินเถาหยวน - เจียอี - อุทยานอาลีซัน - สวนป่ าธรรมชาติอาลีซัน - สระบ่ อพีบ. ่ อน้ อง
ศาลเจ้ าโซ่ วเจิงกง - ต้ นไม้ พนั ปี

03.10 น. นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ ประเทศไต้ หวัน โดย สายการบิน NOK SCOOT เทียวบิน XW182 ( ไม่ มอี าหารบริการบนเครื.อง )
08.10 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น เถาหยวน หลัง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งเรี ยบร้ อ ยแล้ว พบกับ ที ม งานที คอยต้อ นรั บ พร้ อ มอํา นวย
ความสะดวกท่านในเรื องกระเป๋ าสัมภาระ จากนั4นนําท่านเปลียนพาหนะเป็ นรถท้องถินเดินทางสู่ เมืองเจียอี4
09.00 น. บริ การอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
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12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (2) อิมอร่ อยกับเมนู สเต็กกระทะร้ อนสไตล์ ไต้ หวัน เสริ ฟท่านด้วยสเต็กทีมาในรู ปแบบกระทะร้อนให้ท่านได้เลือก
อิมอร่ อยไม่วา่ จะเป็ นหมู เนื4อ ไก่ ปลาแซลมอน ปลาหิ มะ พร้อมเพิมเติมความอร่ อยกับอีกหลากหลายเมนูบุฟเฟต์ให้ท่านเลือกชิมไม่อ4 นั
13.00 น. จากนั4นนําท่านเดิ นทางต่อสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน อุทยานแห่ งชาติ ทีเป็ นแหล่งท่ องเที ยวที สําคัญและมี ชือเสี ยงที สุ ดของไต้หวัน
อุทยานนี4ต4 งั อยูบ่ นภูเขาทีสูงกว่าระดับนํ4าทะเลประมาณ 2,700 เมตร เป็ นอุทยานทีมีความสวยงามและสมบูรณ์ของธรรมชาติและป่ าไม้อยู่
มาก นําท่านเที ยวชมสวนป่ าธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซัน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ@ ชืนชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ทีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ
B
ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพีน. ้ อง ซึงเป็ นทะเลสาบที มีความสวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบทีนําสายน้าจากสองจุ
ดมารวมกันอยูท่ ี
ทะเลสาบแห่ง นี4 พร้อมทั4งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึงมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที แตกต่างกันไป ซึงต้นสนแต่ละต้น
มีอายุมากกว่าร้อยปี พร้อมสักการะ ศาลเจ้ าโซ่ วเจิงกง ศาลเจ้าศักดิ@สิทธิ@ภายในอุทยานฯ
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
19.30 น. สมควรแก่เวลานําท่าน Check In ณ YING SHAN HOTEL หรื อเทียบเท่า www.ying-shan.com.tw
วันทีส. ามของการเดินทาง

นั.งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ ขึน - ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซําจัHง ) - วัดกวนอู
ฟาร์ มชิงจิง

04.30 น. อรุ ณสวัสดิ@ ยามเช้าตรู่ นําท่านเดิ นทางสู่ ยอดเขาอาลีซัน เพือสัมผัสทะเลหมอก และชื นชมพระอาทิ ตย์ข4 ึ นแสงแรกแห่ งวัน โดยเราจะ
เดินทางสู่ ยอดเขาด้วย รถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟของอาลีซานนี4 ถือได้วา่ เป็ นทางรถไฟโบราณทีติดอับดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที
สวยทีสุดในโลก ระหว่างทางท่านจะได้ดืมดํากับธรรมชาติสวยตลอดสองข้างทาง ของต้นสนสูงชันทีมีอายุกว่าพันปี , ต้นไม้โบราณแปลก
ตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ฯลฯ
08.00 น. หลังจากนั4นนําท่านเดินทางกลับโรงแรม เพือรับประทานอาหารเช้า (4) หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out นําท่านออกเดินทางต่อ
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13.20 น. จากนั4นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา นําท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา สถานทีท่องเทียวยอดฮิตอีกจุดหนึ งทีเป็ นทีนิ ยม
ของชาวไต้หวัน นําท่านล่องเรื อชมบรรยากาศ ความงดงามของเกาะที ได้ชือว่าเล็กที สุ ดในโลก พร้อมนําท่านไปนมัสการรู ปเคารพของ
พระถังซําจังR ณ วัดพระถังซําจังH ทีตั4งอยูบ่ ริ เวณริ มทะเลสาบสุริยนั จันทรา
14.20 น. นําท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกวนอู โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชืนชมทัศนียภาพอันงดงาม
14.30 น. เดินทางถึง วัดกวนอู ขอพรสิ งศักดิ@สิทธิ@ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซือสัตย์ และ ศาสดาขงจื4อ เทพเจ้าแห่ งปั ญญา พร้อมนําท่านชมความ
อลังการของสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ทีตั4งอยูห่ น้าวัด มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน จากนั4นเดินทางต่อสู่ ชิงจิ4ง
17.30 น. จากนั4นนําท่าน Check In ณ MING GING FARM HOTEL หรื อเทียบเท่า www.mg.com.tw/page.php
19.00 น. บริ การอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระให้ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี4หลับฝันดีราตรี สวัสดิ@
วันทีส. ี.ของการเดินทาง

ฟาร์ มชิงจิง - เยีย. มชมฟาร์ มเลียงแกะและชมโชว์ ความน่ ารักของแกะ - ไทเป - กิจกรรมทําขนมเค้ กสับปะรด
ตึกไทเป 101 ( ไม่ รวมค่ าขึนตึก ) - ซื.อหลินไนท์ มาร์ เก็ต

07.00 น. อรุ ณสวัสดิ@ บริ การอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั4นเดินทางท่องเทียวต่อ
09.00 น. นําท่านสู่ ฟาร์ มชิงจิง ภายในฟาร์มแบ่งออกเป็ น 2 โซน คือ โซนทีเป็ นฟาร์มทีเลี4ยงแกะ และ โซนทีเป็ นจุดชมวิว นําท่านเดินเล่นชมความ
งดงามของทิ ว ทัศ น์ โ ดยรอบ ถ่ า ยภาพคู่ กับ กัง หั น ลม ท่ า มกลางทัศ นี ย ภาพทุ่ ง หญ้า สี เ ขี ย ว ที มี ฉ ากหลัง เป็ นภู เ ขาสู ง สลับ ซับ ซ้อ น
เยียมชม ฟาร์ มเลี4ยงแกะและชมการแสดงโชว์ความน่ ารักของแกะ การแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิ วซี แลนด์ผูด้ ูแลฟาร์ ม สนุ กสนานกับ
กิจกรรมให้อาหารแกะ สัมผัสแกะอย่างใกล้ชิด หรื อจะขีม้าชมวิว เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สวยในบรรยากาศเสมือนอยู่ในนิ วซี แลนด์
อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
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12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
15.00 น. จากนั4นนําท่าน ร่ วมกิจกรรมทําขนมเค้ กสั บปะรด ให้ทุกท่านลงมือป้ั นขนมเค้กสัปปะรดด้วยตนเอง เมือทําเสร็ จสามารถนํากลับไปเป็ น
ของฝาก ให้กบั คนพิเศษได้อีกด้วย พร้อมกันนี4เลือกซื4อของฝากขึ4นชือของไต้หวันฝากแด่คนทางบ้านที ร้ านขนมพายสับปะรด
16.30 น. หลังอาหารนําท่านสู่ ตึกไทเป 101 ชมความสวยสง่างามภายนอกอาคารของตึกอันเป็ นสัญลักษณ์ของไต้หวันสถาปั ตยกรรมทันสมัย ตัวตึก
มีความสูง 508 เมตร มีท4 งั หมด 101 ชั4น ถือเป็ นตึกทีสูงทีสุ ดในไทเป แต่สูงเป็ นอันดับ 2 ของโลก มีจุดเด่นทีเทคโนโลยีและการออกแบบ
อาคารโดยเพียง 45 วินาที ก็สามารถเข้าถึงชั4นดาดฟ้ าได้ ท่านสามารถช้อปปิ4 งสิ นค้า ณ ร้านค้าแบรนด์เนมชั4น 1-5 ได้ตามอัธยาศัย
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (9) ณ ห้องอาหาร เสริฟท่ านด้ วยเมนู เสี.ยวหลงเปา อาหารพืนเมืองยอดนิยมของชาวไต้ หวัน
คํา
จากนั4นนําทุกท่านไปตะเวนราตรี กนั ต่อ ณ ซื. อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ไนท์มาร์ เก็ตที มีขนาดใหญ่ทีสุ ดในเมืองไทเป ซึ งแบ่งเป็ น 2 โซน คือ
ตลาดอาหารพื4นเมืองและตลาดคนเดิ น อาหารพื4นเมืองที ขึ4นชื อที สุ ดของไต้หวันคือ เต้าหู ้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ4มลอง
รสชาติ ของเต้าหู ้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื องดื มอี กชนิ ดที มี ตน้ กําเนิ ดที ไต้หวันคื อ ชานมไข่มุก ส่ วนตลาดคนเดิ น
ก็มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั4งสิ นค้าเสื4 อผ้า เครื องประดับ โดยเฉพาะรองเท้ายีห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
20.00 น. สมควรแก่เวลานําท่าน Check In ณ LEALEA HOTEL TAIPEI (4 ดาว) หรื อเทียบเท่า http://www.lealeahotel.com/taipei/
วันทีห. ้ าของการเดินทาง

หมู่บ้านโบราณจิว. เฟิ น - หอทีร. ะลึกเจียงไคเช็ค - แหล่ งช้ อปปิ งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

07.00 น. อรุ ณสวัสดิ@ บริ การอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั4นเดินทางท่องเทียวต่อ
10.00 น. หลังจากนั4นนําทุกท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิว. เฟิ. น อดีตเป็ นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสี ยงตั4งแต่สมัย
กษัตริ ยก์ วงสวี4 แห่งราชวงศ์ชอง มีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองทีนีการโหม ขุดทอง
และแร่ ธาตุต่างๆ ทําให้จาํ นวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ4งไว้
เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทังมีการใช้ จิวเฟิ นเป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิ งเฉิ งชือ”
และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิ ว” ทัศนี ยภาพภูเขาที สวยงาม ในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื นชม จิวเฟิ น
จึงกลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวา อีกครั4ง อิสระให้ท่านช้อปปิ4 งสิ นค้าของทีระลึกฝากคนทางบ้าน พร้อมเก็บภาพมุมสวยคลาสิ คตามอัธยาศัย
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (11) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. จากนั4นนําทุกท่านสู่ หอทีร. ะลึกเจียงไคเช็ค ซึงสร้างจากหิ นอ่อนทั4งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีต
ประธานาธิ บดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายภาพกับรู ปปั4 นทองเหลืองขนาดใหญ่ทีตั4งอยูใ่ นห้องโถงชั4นบน ชั4นล่าง
เป็ นห้องแสดงนิ ทรรศการและข้าวของเครื องใช้ของอดีตผูน้ าํ ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั4งหลัง มีลกั ษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเที ยนถานที ปั กกิ ง งดงามตระการตา เป็ นสถานที ท่ องเที ยวที มีชือเสี ยงมากของไทเป
ด้านข้างของ หออนุสรณ์เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบจีน
15.00 น. จากนั4นนําทุ กท่ านไปช้อปปิ4 ง ณ แหล่ งช้ อปปิ งซี เหมินติง หรื อ สยามสแควร์ ไต้หวัน อิ สระให้ท่านได้ช้อปปิ4 งตามอัธยาศัย ทั4งเสื4 อผ้า
กระเป๋ าฯลฯ โดยเฉพาะสิ นค้าที คนไทยนิ ยมมาซื4 อมากที สุ ดคือ รองเท้า ในแบรนด์ของ ONISUKA TIGER และเพื.อให้ ท่านเต็มอิ.มกับ
วิถีชีวติ สไตล์ ไต้ หวันแท้ ๆ อิสระอาหารเย็นเลือกชิมอาหารพืนเมืองท้ องถิ.นตามอัธยาศัย
16.00 น. สมควรแก่เวลานําทุกท่านสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลังนําท่าน Check In เรี ยบร้อยแล้ว
20.05 น. อําลากรุ งไทเป ส่งท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิม4 และความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
** โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั4งนี4ข4 ึนอยูก่ บั ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ **
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ผู้เดินทาง 4 ท่ าน

ผู้เดินทาง 5 ท่ าน

30,900

28,900

•
•
•
•

เด็กอายุตํ.ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน ราคาเท่ ากับผู้ใหญ่
เด็กอายุตํ.ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่
เด็กอายุตํ.ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่
พักเดี.ยวเพิม. ท่ านละ 5,800
บาท

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตัวR เครื องบินไป-กลับ ชั4นประหยัด
ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหาร 11 มื4อ และ ค่าเครื องดืมตามรายการทีระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
ค่าภาษีสนามบิน
ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลตลอดการเดินทาง ( เริ มทีสนามบินเถาหยวน ไต้หวัน )
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ 1 ล้านบาท เงือนไขตามกรมธรรม์

•
•
•
•

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% ( ใบเสร็ จทีท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม NT.50-/ ต่อห้อง
ค่าหัวหน้าทัวร์ เริ มจากกรุ งเทพฯ
กระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีนํ4าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
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1,000
2,000

บาท
บาท

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ค่าทําหนังสื อเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื องดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
อัตราค่าวีซ่าด่วนทีต้องจ่ายสถานทูต หากท่านนําส่งหนังสื อเดินทางล่าช้า

บริ ษทั ฯ มีสิทธิ@ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น4 ี เมือเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ4นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสิ4นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ@และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การทีท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่
ว่ากรณี ใดๆ ทั4งสิ4น
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื องมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อืนๆ
รายการนี4เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั4งหนึง หลังจากได้สาํ รองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เป็ นทีเรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี4อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี4คิดตามราคาตัวR เครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวR เครื องบินปรับสูงขึ4น ขอสงวนสิ ทธิ@ทีจะปรับราคาตัวR เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯขนส่ ง
หรื อ หน่วยงานทีให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั4นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ@ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั4งสิ4 นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจ
ของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั4น
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั4งสิ4น แต่ท4 งั นี4ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ@การจัดหานี4โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุ ณาวางเงินมัดจําท่ านละ 5,000 บาท สํ าหรั บทัวร์ ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ ทังหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที.ท่านทําการจอง
เลือกชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี หรือ นําจ่ ายทีอ. อฟฟิ ศ
ยอดเงินทังหมดหลังจากหักค่ ามัดจําแล้ วจะต้ องชําระก่ อนวันเดินทาง อย่ างน้ อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิTทนี. ั.งสําหรับท่ านทีช. ําระเงินมัดจําแล้ วเท่ านัน และสําหรับลูกค้ า MAGICONTOUR ทีช. ําระค่ าบริการ
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากทีท. ่ านโอนเงินแล้ วกรุณา ส่ งใบ PAY –IN มาที. E-MAIL หรือ LINE ID : MAGICONTOUR **
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ4นไป คืนเงินทั4งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ4นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั4งหมด 100% ของราคาทัวร์

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 4 ท่ านออกเดินทาง ( ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองผู้ใหญ่ ตาํ. กว่ าจํานวน *** แต่ ทงนี
ั หากทางผู้เดินทางทุกท่ านยินดีทจี. ะชําระค่ าบริการเพิม. เพือ. ให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดี
ทีจ. ะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
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