วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ไทเป –อิสระใหทุกทานไดไปเคาทดาวนที่ตึกไทเป
101 หรือตามอัธยาศัย

05.00 น.

พรอ มกัน ณ ทา อากาศยานสุว รรณภูมิ ชั้น 4แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI
AIRWAYSมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเช็คอินและกระเปาเดินทาง
เหิรฟาสูสนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที่ยวบิน
ทีT่ G632บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)

08.15น.

12.45 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานขั้นตอนของดาน
ศุลกากร พรอมรับกระเปาสัมภาระแลวนั้น (อิสระใหทุกทานไดเลือกเยี่ยมชมสถานที่
ตางๆ ในไทเปไดตามอัธยาศัย รวมถึงงานเทศกาลเฉลิมฉลองปใหม ณ ตึกไทเป 101
ถือวาเปนงานที่ยิ่งใหญ ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก)หลังจากรับประทานอาหารเชาเสร็จ
สิ้น หัวหนาทัวรใหบริการลูกคา เพื่อคอยแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ และจากนี้ทุกทานยัง
สามารถเขารวมงานเทศกาลที่ยิ่งใหญของไตหวัน ที่ถือไดวาดังระดับโลก ซึ่งถือวา เปนอีก
หนึ่งเทศกาลเฉลิมฉลองที่ไมควรพลาด และยังถือไดวาเปนงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญไมแพ
ประเทศอื่นๆ อีกทั้งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติกันเลยทีเดียว เมื่อมีการนับถอยหลัง
เกิดขึ้น ตึกไทเป 101 จะมีแสงไฟคอยๆสวางไลระดับจากลางตึก พรอมกับดอกไมไฟที่ถูกจุด
ไปรอบๆตึก อยางสวยงามอลังกาล และความสนุกสุด ทายคือคอนเสิรตของศิลปนชื่อดังที่มา

มอบความสุ ข กั น อยางเต็ ม อิ่ ม เลยที เ ดี ย ว ภายในงานยั ง มี กิ จ กรรมมากมายให ร ว มสนุ ก
รับรองหากใครที่ไดมาเยี่ยมชมงานนี้แลวนั้นจะตองไมผิดหวังอยาแนนอน

พักที่

FUSHIN HOTELระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันที่สอง

ไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด –ตึกไทเป 101(ชั้น86)–COSMETIC
SHOP – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค –ซีเหมินติงไนทมารเก็ต

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู กรุงไทเปเมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน ทั้ง
การศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ล านคนพาท า นแวะชมศู น ย สร อ ยสุ ข ภาพ(เจอมาเนี่ ย ม)ที่ เ ป น
เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการปองกันรังสี
ชวยการไหลเวียนของเลือดในรา งกายคนเรา รวมทั้ง มีชมหยกไตห วัน และปะการังแดง

เครื่ อ งประดั บ ล้ํ า ค า ของชาวไต ห วั น ตั้ ง แต โ บราณ ...นํ า ทา นเลื อ กซื้ อ ของฝาก ขนมพาย
สับปะรดขนมยอดนิยมของไตหวันที่ รานเหวยเกอภายในรานมีขนมของฝากมากมายไมวา
จะเปนขนมชื่อดังอยางพายสับปะรดอบใหมๆ สดๆ มีรสชาติของแปงและไสสับปะรดเขากัน
ไดอยางลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เคกน้ําผึ้ง ของกินเลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซื้ออยาง
ปอรปคอรนชีสจากนั้นนําทานไปยัง ตึกไทเป101 ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของ
ประเทศไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมี
ความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคา แบรนดดังระดับ
โลกไว ม ากมาย อาทิ เ ช น ALDO,
BOTTEGA
VENETA,BURBERRY
,CALVINKLEIN,CHANEL,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 เปน
ตน นําทานขึ้นลิฟทความเร็วสูง สูชั้น 86 ที่ตั้งของรานอาหาร Ding Xian 101 ใหทานไดอิ่ม
อรอยกับอาหารกลางวันมื้อสุดพิเศษและรับชมวิวเมืองไทเปจากมุมสูงไปพรอมๆกัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101

บาย

ค่ํา
พักที่

แวะราน COSMETIC SHOPที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของ
ไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ จากนั้นนําทุกทานชม อนุสรณสถานเจียงไค
เช็คที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง 3 ป
สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ
205
แสนตารางเมตร ท า นสามารถชม
ชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดู
ไดยากภายในอนุสรณสถานโดยภายในจะมีรูป
ป น ทํ า จากทองสั ม ฤทธิ์ ป ระธานาธิ บ ดี เ จี ย งไค
เช็คในทานั่งขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และ
จะมีทหารยามยืนเฝาอยู 2 นายตลอดเวลาและที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทาง
การเมืองการปกครองของทานอยู 3 คําคือจริยธรรมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร โซนที่
ชั้นลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีก
ทั้งทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอี กหนึ่งพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมที่
แหงนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหารซึ่งจะมีทุกๆตนชั่วโมงตั้งแตเวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน
จากนั้นนําทานเดินทางสู ซีเหมินติงไนทมารเก็ตตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน
สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมี
ของมากมายๆ โดยเฉพาะสิ น ค า แฟชั่ น เสื้ อ ผ า รองเท า กระเป า เครื่ อ งสํ า อางค หรื อ
ของกิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด
อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีนี้ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรั บนักชอปมากมายใหไดมาช
อปปงกันอยางจุใจและเดินทางมุงหนาสู เมืองไถจงเมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวันเปน
เมืองที่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูบุฟเฟตชาบูไตหวัน
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ แบบสวนตัวในหองพัก ซึ่งการ
แชน้ําแรเชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สาม

ไทจง - รานชา – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – เจียอี้

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสูอุทยานฯ อาลีซานระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานที่มีชื่อเสียง
สลับกับภูเขานอยใหญอันสวยงาม จากนั้นพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา ชาที่ขึ้นชื่อ
ที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณ ชวยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากทีค่ นไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก
จากนั้นเดินทางตอสูอุทานแหงชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารจีนทองถิ่นภายในอุทยานฯ อาลีซาน
หลั ง อาหารกลางวั น นํ า ท า นชมจุ ด ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ
ต า งๆภายในอุ ท ยานฯ อาลี ซ าน ซึ่ ง เป น อุ ท ยานที่ มี
ความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อุทยาน
ฯ อาลีซานเปนอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบูรณ
ของธรรมชาติ อยูมาก และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน
ใหทานเดินชมดื่มด่ํากับธรรมชาติของปาศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัส
กับกับตนสนสูงชัน อายุกวา 1,000ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไมนานา
พันธุ และในชวงฤดูใบไมผลิ เดือน 3 และเดือน 4 ทานจะไดพบสีชมพูของดอกซากุระที่จะ
บานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด จากนั้นนําทาน นั่งรถไฟโบราณ กลับลงสู
สถานนีรถบัส

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

หลังจากนั้นนําคณะเดินทางสูเมืองเจียอี้เพื่อพักผอน พรอมเตรียมเดินทางสูอุทยานแหงชาติ
อาลีซานในวันรุงขึ้น
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สี่

เจียอี้ – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ)

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถวโดยรถโคชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดวาเปน
มณฑลที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวันและไดรับการตั้งชื่อเลนวา Mother Earth of Taiwan
(แผนดินแมแหงไตหวัน)นําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพื่อ ลองทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
ซึ่งเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง และเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว อีกแหงของชาว
ไตหวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้มีจุดทองเที่ยวที่สําคัญมากมายและทะเลสาบแหง
นี้ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนํา
ทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็ก
ที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแหงนี้ อีกทั้งนําคณะ
นมัสการพระอั ฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถัง
ซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกิน
ที่พ ลาดไมไดเมื่อใครไดมาเยือนยังทะเลสาบ
สุริยัน – จันทรา นั่นคือไขตมใบชา ซึ่งถือเปน

เที่ยง

20.10 น.
23.05 น.

ของกิน หรือของทานเลนที่เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน –
จันทรา ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้มลอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูSTEAMER FEAST ที่
รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลายแบบ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน
นําทานเหิรฟาสู กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYSเที่ยวบินทีT่ G635
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
31 ธ.ค. 61– 03 ม.ค. 62

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน
31,999

1 เด็ก 2
ผูใหญ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ราคาทัวร
พั
ก
เดี
ย
่
ว
ผูใหญ
ไมรวมตัว๋
เพิ่ม
เด็กไมมีเตียง
เครื่องบิน

(เด็กอายุต่ํากวา12ป)

(เด็กอายุต่ํากวา12ป)

31,999

31,999

10,000

-

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 5,900 บาท**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 1,000 NTD /ทริป/ตอทาน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาล
ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรั ฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพ ท
ทางไกล ค าอิ นเตอร เน็ ต คา ซัก รีด มิ นิบ ารใ นห อง รวมถึง ค าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สั่ง เพิ่ มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 NTD/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1.
2.

3.

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทาน
ถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการ
จองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนัก ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นัก ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับ ผูเ ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู )

3.

4.

5.

6.

เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสี
แดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมาย
เชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผาน
การอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศ
ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นใน
สวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา -ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม
ทัวร นี้เ ปน ทัว รแ บบเหมา หากทา นไมไ ดร วมเดิ นทางหรื อใชบ ริก ารตามที่ ระบุไ วใ นรายการไมว า
บางส ว นหรื อ ทั้ ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการเข า -ออกเมื อ งด ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม คื น เงิ น
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15
ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไ มมีวีซ า และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน ทางสําหรับประเทศที่มีวี ซา แต หากทาง
นักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง
กั บ สถานการณ 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
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ

7. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต อ ความเสี ย หายหรื อ ค า ใช จ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
8. อัตราคาบริก ารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อ เพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน
แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100
มิลลิลิตรตอชิ้น ไดไมเกิน 10 ชิ้น โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถา
สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลด
ใตทองเครื่องบินเทานั้น
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด
ไดแกแบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000mAhหรือนอยกวา 100Whสามารถ
นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
2.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000mAhหรือ 100-160Whสามารถนํา
ขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000mAhหรือ 160Whหามนําขึ้นเครื่องในทุก
กรณี
3. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
****************************************

