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สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S ประตู 9 สายการบิน CHINA
AIRLINES มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่ นัง่
บนเครื่องบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 –
ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง
เหิรฟ้าสู่ เมือง เถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน CHINA AIRLINES
เที่ยวบิน ที่ CI2834 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวัน
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้้าผลไม้)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว
เฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิว
ทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ด
จากนั้นนําท่านชมเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือ
สุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเล
และลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะ
หินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
จากนั้นนําท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน
ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูง ถึง 508
เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้า แบรนด์ดังระดับโลก ไว้มากมาย
อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY ,CALVINKLEIN , CHANEL ,
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COACH , GUCCIM ,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 เป็น ต้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้า
หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike,
Puma หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
อิสระมื้ออาหารค่้า ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของ
ไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือ
ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล้านคน
พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม ) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้ง
แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือด
ในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ําค่าของชาว
ไต้หวันตั้งแต่โบราณ
นําท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา
นําทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุ
ราวๆเกือบ 300 ปี ส่วนใหญ่ผู้คนมักจะมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สําคัญเรื่อง
ความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรัก ให้มาขอพรที่ วัดแห่งนี้ แล้ว
ความรักจะกลับมาดีขึ้น
จากนั้นนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทีส่ ร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ
205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สําคัญที่หาดู
ได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดก้าแพง
พักที่ SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับเดียวกัน
จากนั้น ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่
น้ําแร่ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน

วันที่ 4
เช้า

เที่ยง

ค่้า
วันที่ 5
เช้า

โลหิตดีขึ้น
เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านสู่ ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่ มีรสชาติ
หอม มีสรรพคุณ ช่วยสลายไขมัน โดยชาของทางร้านนั้นปลูกบนภูเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และอีกทั้งยังเป็นของฝากที่คนไทย มาเที่ยว
ไต้หวันแล้วนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากชนิดหนึ่ง เลยก็ว่าได้ จากนั้นนําคณะเดินทางสู่
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น ภายในอุทยานฯ
นําท่านชมจุดท่องเที่ยวสําคัญต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยาน
แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ไต้หวัน ซึ่งอุทยานแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่มีความสูงกว่าระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร
โดยประมาณ ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด
ท่านสามารถเดินเที่ยวธรรมชาติ ดื่มด่ําไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งท่าน
จะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน , ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็น
อุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก
นําท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสําคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน เป็นเมืองที่
เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park – สนามบินเถา
หยวน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านลงเรือสําหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดย
บริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มี จุดท่องเที่ยวที่สําคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ ยัง มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดใ น
โลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้
อีกทั้งนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพู
ทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา นั่นคือ
ไข่ต้มใบชา ซึ่งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง
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นําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาและ
เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่า
ตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของ
ไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนําทุกท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่
MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้อรองเท้า
กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ Onitsuka, Converse,
Puma, New Balance, Nike, Adidas, Skechers, Levis ฯลฯ
(อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

** หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครั้งก่อนทําการ ออก
ตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
02 – 07 มกราคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
19,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุตาํ ่ กว่า12ปี )

(เด็กอายุตาํ ่ กว่า12ปี )

19,888

19,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม
6,000

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม , ปะการังสีแดง ซึ่งจําเป็ นต้อง ระบุไว้ ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุ กเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 5,200 NT /ท่าน
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
**เนื่ องจากเที่ยวบิน นี้ เป็ นเที่ยวบิน เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน ผ่าน
ตัวแทนในประเทศและ ต่างประเทศ หากวางเงินมัดจําแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุก
กรณี และจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด เพราะเป็ นการเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จํา
หรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข**
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่

2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดิ นทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. เนื่ องจากเที่ยวบิน นี้ เป็ นเที่ยวบิน เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน ผ่าน
ตัวแทนในประเทศและต่างประเทศ หากวางเงินมัดจําแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุก
กรณี และจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด เพราะเป็ นการเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จํา
หรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข**
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า- ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ
คํานึ งถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื
อค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของ
นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนํา

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
1.1 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่
จํากัด ได้แก่แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100
Wh สามารถนําขึ้ นเครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
2.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ
นําขึ้ นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้ นเครื่องใน
ทุกกรณี
3. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************

