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เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คาเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ามื้ออาหารกลางวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกาแพง

สุดคุ้ม..ทานอาหารมือ้ พิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท พัก 5 ดาว แช่น้าแร่ส่วนตัว

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2560
บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

วันที่หนึ่ง
04.30 น.

07.25 น.

11.55 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
พร้อ มกัน ณ ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI
AIRWAYS มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่ นั่งบน
เครื่องบิน
เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน
ที่ TG634 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่าน
ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ช
ปรับอากาศซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับ
การตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูแซนวิช และน้าผลไม้
นาทุกท่านลงเรือสาหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สาคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง
33 กิโลเมตร จากนั้นนาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่ สุดในโลก ณ
ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนาคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญ
มาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาด
ไม่ ไ ด้ เ มื่ อ ใครได้ ม าเยื อ นยั ง ทะเลสาบ
สุริยัน – จันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ซึ่ง
ถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็นที่
นิ ย มในหมู่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเยื อ นยั ง
ทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือได้ว่าไม่
ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า
พักที่

หลั ง จากนั้นนาคณะเดิ นทางสู่ เมื อ งเจี ยอี้ เพื่ อ พั ก ผ่ อ น เตรี ย มพร้ อ มเดิ น ทางสู่ อุ ท ยาน
แห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึ้น
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านสู่ ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติ
หอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน โดยชาของทางร้านนั้นปลูกบนภูเขาอาลีซานในระดับความ
สูงเป็นพันเมตรจากระดับน้าทะเล และอีกทั้งยังเป็นของฝากที่คนไทย มาเที่ยวไต้หวันแล้ว
นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากชนิดหนึ่ง เลยก็ว่าได้ จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ
อาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น ภายในอุทยานฯ
นาท่านชมจุดท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้
ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน
ซึ่งอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่มีความสูงกว่าระดับน้าทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณ
ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ท่านสามารถเดิน
เที่ยวธรรมชาติ ดื่มด่าไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับต้นสน
สูงชัน ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่
มาก นาท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน เป็นเมืองที่เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการ
แช่น้าแร่ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ชั้น86) – ร้าน
Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวัน เป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน
ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่า นแวะชม ศู นย์ ส ร้อ ยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ ยม) ที่ เ ป็ น
เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่า งกายคนเรา รวมทั้ง มีชมหยกไต้ห วัน และปะการังแดง
เครื่ อ งประดั บ ล้ าค่ า ของชาวไต้ ห วั น ตั้ ง แต่ โ บราณ น าท่ า นเลื อ กซื้ อ ของฝาก ขนมพาย
สับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด ป๊อปคอร์น เห็ด
ทอด เป็นต้น)
จากนั้ น น าท่ า นไปยั ง ตึ ก ไทเป101 ให้ ท่ า นได้ ถ่ า ยรู ป คู่ กั บ
แลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูง เป็นอันดับ 5
ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูง ถึง 508
เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์
ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA,
BURBERRY CALVIN KLEIN, CHANNEL, COACH, GUCCI,
GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP,
LANCOME, LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, OMEGA,
PANERAI, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY,
TAG HEUER, VERSACE, ZARA เป็นต้น จากนั้นนาท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูง สู่ชั้น 86 ที่ตั้ง
ของร้านอาหาร Ding Xian 101 ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันมื้อ สุดพิเศษและ
รับชมวิวเมืองไทเปจากมุมสูงไปพร้อมๆ กัน
บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101

บ่าย

ค่า
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

20.10 น
23.05น

แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสาอาง รวมถึงยา / น้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุก
ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
จากนั้นนาท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ
205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่หาดูได้
ยากภายในอนุสรณ์สถาน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้า
หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma
หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกาแพง
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่ว
เฟิ่นปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์
รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้ามากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด
นาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทาง
ส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล
การเซาะกร่อนของน้าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหินงอกเป็น
รูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร
ราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
จากนั้นนาทุกท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK
สวรรค์ ข องนั ก ช้ อ ปทั้ ง หลาย โดยที่ ทุ ก ท่ า นสามารถซื้ อ รองเท้ า
กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมายที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ Onitsuka, Converse,
Puma, New Balance, Nike, Adidas, Sketchers, Levis
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
นาท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
07 – 10 กันยายน 2560
14 – 17 กันยายน 2560
22 – 25 กันยายน 2560
20 – 23 ตุลาคม 2560
28 – 31 ตุลาคม 2560
04 – 07 พฤศจิกายน 2560
11 – 14 พฤศจิกายน 2560
18 – 21 พฤศจิกายน 2560
25 – 28 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560
07 – 10 ธันวาคม 2560
16 – 19 ธันวาคม 2560
21 – 24 ธันวาคม 2560
23 – 26 ธันวาคม 2560
27 – 30 ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ากว่า12ปี)

(เด็กอายุต่ากว่า12ปี)

21,900
21,900
22,900
25,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
25,900
22,900
23,900
22,900
25,900

21,900
21,900
22,900
25,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
25,900
22,900
23,900
22,900
25,900

21,900
21,900
22,900
25,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
25,900
22,900
23,900
22,900
25,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน

5,500
5,500
5,500
6,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
6,500
5,500
5,500
5,500
6,500

13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
15,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 800 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ น เมื อ งในนามของร้ า นรั ฐ บาล คื อ ใบชา เจอมาเนี่ ยม ปะการั ง สี แ ดง ซึ่ ง จ าเป็น ต้ อ งระบุไ ว้ ใ น
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็นจานวนเงิน 5200 NTD/ท่าน
 โรงแรมที่ พั ก ที่ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ น หลั ก โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
การเดิ น ทางในแต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ งมี ผู้ โ ดยสารจ านวน 15 ท่ า นขึ้ น ไป ถ้ า ผู้ โ ดยสารไม่ ค รบจ านวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ าอิ น เตอร์ เน็ต ค่า ซั กรี ด มินิบาร์ ในห้อ ง รวมถึ ง ค่า อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สั่ ง เพิ่ มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. กรุณาชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. กรุณาชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีที่ท่านไม่ชาระเงิน
หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือ
ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่า
เป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณี ต้ องการขอรั บ เงิ น ค่า บริ ก ารคื น ขอให้ท่ า นผู้ ที่ มี ชื่ อในเอกสารการจองต้ อ งแฟกซ์ อี เ มล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน
โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลั กฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่ า งๆ และหน้ า สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารที่ ต้ อ งการให้ น าเงิ น เข้ า ให้ ค รบถ้ ว น โดยมี เ งื่ อ นไขการคื น เงิ น
ค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนา
เทีย่ วให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือ
ว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัว ร์ นี้เ ป็ น ทัว ร์แ บบเหมา หากท่า นไม่ไ ด้ร่ ว มเดิ นทางหรื อใช้บ ริก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นรายการไม่ว่ า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่ า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ไ ม่รับ ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา

5.

6.

7.

8.

นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ ท่านมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วั น ที่ เ ดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท จะ
คานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิ วั ติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ ว ย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้ า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภั ยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด สนิท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลด
ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด
ได้แก่แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh
สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
2.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100 - 160 Wh สามารถ
นาขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่องใน
ทุกกรณี
3. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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