วันแรก
12. 0 น.
1 .

น.

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
พร้อ มกัน ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ ชัน แถว R ประตู สายการบิน EVA AIR
มีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับ และบริการเรืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรทีนังบนเครืองบิน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR202
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใช้ระยะเวลาบิน ชัวโมง)

.

น.

พักที
วันทีสอง
เช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาทีประเทศไต้หวันเร็ว
กว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนัน
นําท่านเดินทางสู่ทีพัก ณ เมืองเถาหยวน
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก TAO GARDEN HOTEL ระดับ ดาว หรือเทียบเท่า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินหวู่ - หมู่บา้ นปี ศาจ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถ่ว ซึงเป็ นทีตังของทะเลสาบสุริยนั จันทรา นํ าท่านลงเรือ
สําหรับคณะเพือ ล่องทะเลสาบสุริยนั – จันทรา ซึงเป็ นอีกหนึ งสถานทีท่องเทียวทีโด่งดัง
และเป็ นทีนิ ยมในหมู่นักท่องเทียว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี
มีจุดท่องเทียวทีสําคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี ยงั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนัน
นํ าท่านล่องเรือ ชมบรรยากาศและชมเกาะทีเล็กทีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี อีกทังนํ า
คณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจังที วัดพระถังซัมจัง ทีอันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึง
ของกินทีพลาดไม่ได้เมือใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั – จันทรา นันคือ ไข่ตม้ ใบชา ซึง
ถือเป็ นของกิน หรือของทานเล่นทีเป็ นทีนิ ยมในหมู่นักท่องเทียวทีมาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั
– จันทรา ถือได้วา่ ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งลิมลอง จากนันนําทุกท่านสักการะบูชาสิงศักดิสิทธิ ณ วัด
เหวิ นหวู่ เพือสักการะศาสดาขงจือเทพเจ้าแห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความ
ซือสัตย์

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ ต์ชาบูไต้หวัน
นําท่านชม หมู่บา้ นปี ศาจ หรือ Xitou Monster Village เป็ นหมูบ่ า้ นสไตล์ญีปุ่ น อย่างทีทราบ
กันดีว่าประเทศไต้หวันนัน เคยตกเป็ นอาณานิ คมของประเทศญีปุ่ น ซึงเมือเข้ามาแล้วสิงแรก
ทีได้เห็นคือความเป็ นญีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็ นในเรืองของสิงก่อสร้าง การตกแต่ง อาหาร สินค้า
ต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ทีจะคอยต้อนรับแขกผูม้ าเยือน เช่น ภูตผีปีศาจสไตล์ญีปุ่ น ทีมีให้
เห็นโดยทัว ทังแบบเป็ นรูปปั นประดับสวน ประดับอาคาร หรือตามถนน ภายใน หมู่บา้ นมี
สิ น ค้า ของที ระลึ ก จําหน่ า ยมากมาย โดยใช้ไอเดี ย ของภู ต ผี ปี ศาจมาเป็ นลู ก เล่ นใน การ
ออกแบบ ทําให้สินค้านั นมีความเชือว่ามีพลังดึงดูดทีทําให้เงินทองไหลมาเทมา นอกจาก
สินค้าทีระลึกแล้วนันยังมีขนมทีไม่ควรพลาดเมือมายังทีแห่งนี พิเศษในช่วงบ่ายจะมีพนักงาน
ใส่ชุดภูตผีปีศาจออกมาให้เราเห็นอีกด้วย รวมถึง ทีหมู่บา้ นปี ศาจยังมีชุดญีปุ่ นให้เราเช่าไว้
สําหรับเดินในหมูบ่ า้ น ทําให้ได้ความรูส้ ึกถึงกลินอายความเป็ นญีปุ่ นเข้าไปอีก

คํา
พักที

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL ระดับ ดาว หรือเทียบเท่า
จากนันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่
ํ ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึงการ
แช่ น ําแร่ เ ชื อว่ า ถ้า ได้แ ช่ น ําแร่ แ ล้ว จะทํา ให้ผิ ว พรรณสวยงามและช่ ว ยให้ร ะบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึน

วันทีสาม

ไทจง - หมู่บา้ นสายรุง้ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพือสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ งตลาดซีเหมินติง

เช้า

เทียง
บ่าย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้ นสายรุง้ หรือ Rainbow
Village เป็ นหมู่บา้ นทีถูก วาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสัน
สดๆหลากสีมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นตามผนัง หรือกําแพง
ของ หมู่บา้ น ซึงในลวดลายนันมีทังเป็ นตัวหนั งสือ รูป
การ์ตูน หรื อ รูปอื นๆทีฝี มือคล้ายกับ ของเด็ ก เป็ นคน
วาด แต่โดยรวมแล้วภาพเหล่านี เมือมองดูแล้วกับมีความลงตัวให้ความสวยงาม โดย เรือง
เหล่าความเป็ นมาว่ากันว่า หมู่บา้ นแห่งนี ถูกสร้างเพือเป็ นทีอยูอ่ าศัยของทหารผ่านศึก หรือ
ผูล้ ีภัยของพรรคก๊กมิน ศึกสภาพหมู่บา้ นในตอนนันไม่ได้น่าอยูใ่ นสมัยปั จจุบนั ได้มีการ รือ
ถอน ซึงในระหว่างทีได้มีการรือถอนนัน ได้มีนายทหารเก่า ชือว่า Huang Yung-fu ได้ทาํ การ
วาดลวดลายต่างๆขึนมา เมือสถานทีนี มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอได้มี
การพูดกันต่อไปเรือยๆ ทําให้สถานทีแห่งนี มีชือเสียง จนรัฐบาลประกาศให้เป็ นพืนทีอนุ รกั ษ์
ปั จจุบนั จึงหลายเป็ นสถานทีท่องเทียวชือดังของเมืองไทจง
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของ
ไต้หวัน ทังการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนื อของ
ประเทศ มีประชากรประมาณ ล้านคน ...
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกําแพง
นําท่านเลือกซือของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด,
ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น) พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี ยม) ทีเป็ น
เครืองประดับเพือสุขภาพ มีทังแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้ องกันรังสี
ช่วยการไหลเวีย นของเลื อ ดในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง
เครืองประดับลําค่าของชาวไต้หวันตังแต่โบราณ
จากนั นนํ าท่านชม อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทีสร้างขึนเพือรําลึกถึ งอดี ตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ซึงใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืนทีประมาณ
205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาํ คัญทีหาดูได้
ยากภายในอนุ สรณ์สถาน แวะร้าน COSMETIC ทีมีเครืองสําอางรวมถึงพวกยา / นํามัน /
ยานวดทีขึนชือของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช๊อปปิ งกันอย่างเต็มที

คํา
พักที
วันทีสี
เช้า

เทียง

จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดซี เหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ ง สินค้า
หลากหลายรวมทังสินค้าแฟชันเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma
หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกทีขึนชือของไต้หวัน
อิสระมืออาหารคํา ณ ตลาดซีเหมินติง เพือความสะดวกในการช้อปปิ งของท่าน
FUSHIN HOTEL ระดับ ดาว หรือเทียบเท่า
ตันซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตัน
สุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป
– นังกระเช้าเหมาคง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไปยัง ตันซุ่ย หรือทีรูจ้ กั กันในนามเมือง
ท่าโรแมนติก ตังอยู่ เมืองนิ วไทเป เป็ นศูนย์กลางของ
การจัดส่งสินค้า และเป็ นเขตการค้าสําคัญของไต้หวัน
ทางตอนเหนื อ ...พาทุ ก ท่ า นเยี ยมชม สะพานแห่ ง
ความรัก หรือ Tamsui lover’s bridge เป็ นสะพานทอดยาวไปเหนื อระดับ นําทะเลตรงปาก
แม่นํา ถือเป็ นจุดท่องเทียวทีมีชือเสียง ซึงสะพานแห่งความรักนี มีลักษณะเป็ นสะพานโค้งสี
ขาวและเสาสูงที โยงสายเคเบิ ลคล้ายกับเรื อใบทีกําลังกางใบ และมีการประดับไฟที ขอบ
สะพานทุกๆยามคําคืนเพือความสวยงามและสามารถเปลียนสีสลับกันไปได้ดว้ ยซึงจะยิงเพิม
บรรยากาศความโรแมนติ กมากยิงขึนไปอีก แวะเทียวชม Fort San Domingo ป้ อมปราการ
เก่ า และเป็ นบ้า นกงศุ ล สไตล์อั ง กฤษแบบสมัย ก่ อ น ต่ อ ด้ว ย Tamsui Church หรื อ โบสถ์
ที ตันสุ่ย เป็ นโบสถ์ที น่ า สนใจอี กแห่ง สร้า งด้ว ยอิ ฐ สี แ ดง จากนั นนํ าทุ ก ท่ านไปยัง ถนน
โบราณตั นสุ่ ย หรื อ Tamsui old street เป็ นตรอกเล็ ก ๆ ตั งอยู่ ใ กล้แ ม่ นํ า มี ร ้า นค้า
ร้านอาหาร หรือของขายมากมาย
จากนั นพาทุ กท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ให้ทุก ท่านได้สัมผัสรสชาติ ของอาหาร
ทะเลมากมาย ทังหลากหลาย พร้อ มทังความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น ปู อลาสก้ากับกุง้ ล๊อ บ
สเตอร์ อาหารปรุงสดสไตล์ญีปุ่ น กุง้ ปู หอยนางรม หรือปิ งย่าง บาร์บีคิว และอีกมากมาย
อิสระมืออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย

บ่าย

คํา
พักที
วันทีห้า
เช้า

เทียง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป
ให้ทา่ นเก็บภาพประทับใจกับตึกทีมีความสูงเป็ นอันดับ
ของโลกในปั จจุบนั (อันดับในปี 2016) ซึงมีความสูงถึง
เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ไทเป ทีนี ยังมีจดุ ชมวิวทีสูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนัก
กว่า
ตัน ทําหน้าทีกันการสันสะเทือนเวลาทีเกิดแผ่นดินไหว
นําท่าน นังกระเช้าเหมาคง หรือ Maokong Gondola เป็ นกระเช้าสําหรับนังขึนเขาเหมาคงซึง
เป็ นอีกหนึ งแหล่งท่องเทียวสําคัญของเมืองไทเป พบกับความตืนเต้นขณะนังกระเช้าลอยฟ้ า
เหมาคง กอนโดลาทีพาคุณโลดแล่นเหนื อไทเป แถมอยู่สูงยิงกว่าดงป่ าทีอยู่บนเขาเหมาคง
เสียอีก กระเช้ากอนโดลาลอยอยูบ่ นความสูงเกือบ 300 เมตร
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสียวหลงเปา
FUSHIN HOTEL ระดับ ดาว หรือเทียบเท่า
ถนนโบราณจิวเฟิ น – อุทยานแห่ง ชาติเย่หลิ ว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบิ นเถา
หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิวเฟิ น ทีตังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิว
เฟิ น ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบดังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูซีฟ้ ูด และกุง้ มังกร

นํ าท่านเทียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิว อุทยานแห่งนี ตังอยู่ทางส่วนเหนื อสุดของเกาะ
ไต้หวัน มีลกั ษณะพืนทีเป็ นแหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนําทะเลและลม ทะเล ทํา
ให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่ าตื นตาที เดี ยว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร
ราชินี ซึงมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลก นําทุกท่านสู่ ร้านใบชาไต้หวัน ให้ทา่ นได้ลิมลองรสชาติ
ชาทีขึนชือของไต้หวัน ทีมีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน
จากนันนําทุกท่านช้อปปิ งแบบจัดเต็มที MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทังหลาย
โดยทีทุกท่านสามารถซือรองเท้า กระเป๋า หรืออืนๆอีกมากมาย ทีเป็ นแบรนด์ยอดฮิตติด

.

น.

.

น.

ตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS,
LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
นําท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิ น EVA AIR เทียวบินที BR205
(มีบริการอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง) (ใช้ระยะเวลาบิน ชัวโมง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ ออก
ตัวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

**โรงแรมทีพัก และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสลับปรับเปลียนขึนอยูก่ บั ความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา**

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
– มีนาคม
BR202 14.30 – 19.10
BR205 21.40 – 00.25+1
– เมษายน
BR
. – .
BR205 20.45 – 23.30
– พฤษภาคม
BR
. – .
BR205 20.45 – 23.30
– พฤษภาคม
BR
. – .

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
- ท่าน

เด็ก ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดียว ราคาทัวร์
ไม่รวมตัว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิม
(เด็กอายุตากว่
ํ า ปี )
(เด็กอายุตากว่
ํ า ปี )
เครืองบิน

20,900

20,900

20,900

,500

13,900

20,900

20,900

20,900

,500

13,900

19,900

19,900

19,900

,500

12,900

19,900

19,900

19,900

,500

12,900

BR205 20.45 – 23.30
– มิถุนายน
BR
. – .
BR205 21.40 – 00.25+1

19,900

19,900

19,900

,500

12,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ปี ,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ ,0 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมื องจีนเพือโปรโมทสิน ค้า
พืน เมื อง ในนามของร้านรัฐ บาล คือ ใบชา, เจอมาเนี ยม, ปะการังสีแดง ซึ งจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทังสิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน
NT /ท่าน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่านหรือ ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ , ,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ ,0 NTD/ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท
อย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้อ งการขอรับ เงิ นค่าบริ การคืน นั กท่องเทียวหรื อเอเจนซี (ผู ม้ ี ชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที
ชําระแล้ว
. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว
. ยกเลิกก่อ นวันเดิ นทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมดทังนี ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จา่ ยจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํา
เทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดิ นทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท

ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัว ร์นีเ ป็ นทัว ร์แ บบเหมา หากท่านไม่ ได้ร่ ว มเดิ นทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที ระบุ ไ ว้ในรายการไม่ว่ า
บางส่วนหรื อ ทังหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ทจะไม่คืน เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อ ย วันก่อ นการเดิ นทางสําหรับ ประเทศที มีวีซ่า แต่ หากทาง
นักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทาง
บริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิ ดชอบค่าเสีย หายจากความผิ ด พลาดในการสะกดชื อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือ
เอเจนซี มิได้สง่ หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิอ ากาศ และเวลา ณ วันที เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที เดิ น ทาง ทังนี บ ริ ษั ทจะ
คํานึ งถึง ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที เพิ มขึ น ของ
นักท่องเทียว ทีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง
หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัต ราแลกเปลียนเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา
ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติ ดตัวขึนเครืองบิ น ต้อ งมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตรต่อชิน ได้ไม่เกิน ชิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึงมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน ละ ใบเท่านัน ถ้า
สิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลด
ใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
1.1 สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้อง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
2. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี
2.1 แบตเตอรีสํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด
ได้แ ก่แ บตเตอรี สํา รองที มีค วามจุ ไฟฟ้ าน้อ ยกว่า ,
mAh หรื อ น้อ ยกว่า
Wh
สามารถนําขึนเครืองได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
2.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า ,
- ,
mAh หรือ
Wh สามารถ
นําขึนเครืองได้ไม่เกินคนละ ก้อน
2.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า ,
mAh หรือ
Wh ห้ามนําขึนเครืองใน
ทุกกรณี
3. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
****************************************

