วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
นั ดหมายคณะพร้อ มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน แถว R ประตู สายการ
บิน EVA AIR มีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับ และบริการเรืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรทีนั ง
บนเครืองบิน

วันทีสอง

สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – หมู่บา้ นวัฒนธรรม
ชนเผ่า – เมืองเจียอี
เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เทียวบิน
ที BR206 (มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) (ใช้ระยะเวลาบิน ชัวโมง)

.

น.

06.

น.

เช้า

เทียง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาทีประเทศไต้หวันเร็ว
กว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนัน
นําท่านท่องเทียวตามโปรแกรม
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นําผลไม้)
นํ าทุ กท่านลงเรือ สําหรับ คณะเพือ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ งเป็ นอี กหนึ งสถานที
ท่องเทียวที โด่งดัง และเป็ นทีนิ ยมในหมู่นักท่องเทียว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี มีจุดท่องเทียวทีสําคัญ มากมาย
และทะเลสาบแห่ ง นี ยัง มี ค วามยาวถึ ง 33 กิ โ ลเมตร
จากนันนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเล็ก
ทีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี อีกทังนํ าคณะนมัสการ
พระอัฐิของพระถังซัมจังที วัดพระถังซัมจัง ทีอันเชิญมา
จากชมพูทวีป รวมถึงของกินทีพลาดไม่ได้เมือใครได้มาเยือ นยังทะเลสาบสุริยนั – จันทรา
นันคือ ไข่ตม้ ใบชา ซึงถือเป็ นของกิน หรือของทานเล่นทีเป็ นทีนิ ยมในหมู่นักท่องเทียวทีมา
เยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา ถือได้วา่ ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งลิมลอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน

บ่าย

คํา
ทีพัก

นํ า ท่ า น นั งกระเช้า ลอยฟ้ า เยี ยมชม หมู่ บ ้า นวัฒ นธรรม ชนเผ่ า หรื อ Formosan
Aboriginal Culture หนึ งจุ ด ไฮไลท์ข องไต้ห วัน ที รวมความหลากหลายสี สัน ไว้ใ นที เดี ย ว
หมู่บา้ นวัฒนธรรม ชนเผ่า ตังอยู่เมืองหน่ านโถว ซึงหมู่บา้ นแห่งเป็ นสถานทีทีจัดแสดงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพืนเมืองแบบดังเดิ ม เช่น การเต้นรําแบบพืนเมืองดังเดิม การ

ร้อ งรํา ทําเพลง และการ จําลองพิธีการแต่งงานแบบพืนเมือ งดังเดิ ม อี ก ทังยังมี หมู่บ า้ น
จําลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให้ ท่านได้เลือกซือของที
ระลึก ณ ร้านขายของทีระลึกของแต่ละชนเผ่า นอกจากนัน
ณ ที แห่ง นี ยัง มี สวนพฤกษชาติ ใ ห้ท่ า นได้รับ ชมความ
สวยงามของธรรมชาติ ซึงในช่วงมีนาคมของทุกปี จะเข้าสู่
ช่ว งเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ และสวนสนุ ก ให้ท่ า นได้
สนุ กสนานครืนเครง (ไม่รวมค่าเครืองเล่น)
(ช่ วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็ นช่ วงฤดูใบไม้ผลิ ดอก
ซากุระกําลังเบ่งบาน ทังนีขึนอยู่กบั สภาพอากาศ)
หลังจากนั นนํ าคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี เพือพักผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานใน
วันรุ่งขึน
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ ต์ชาบูไต้หวัน
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้า

เจียอี – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานทีมีชือเสียง
สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อนั สวยงาม จากนันพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที ร้านชา ชาทีขึนชือ
ทีสุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็ นของฝากทีคนไทยนิ ยมซือกลับเป็ นของฝาก
จากนันเดินทางต่อสูอ่ ุทานแห่งชาติอาลีซาน

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน

หลังอาหารกลางวันนํ าท่านชมจุดท่องเทียวสําคัญต่ างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึงเป็ น
อุทยานทีมีความสวยงาม และมีชือเสียงทีสุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็ นอุทยานทีมี
สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่ าก และมีชือเสียงทีสุดของไต้หวัน ให้ทา่ นเดินชม
ดืมดํากับธรรมชาติของป่ าศักดิสิทธิอาลีซนั โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับกับต้นสน
สูงชัน อายุกว่า , ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ และในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิ เดือน และเดือน ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระทีจะบานสะพรังพร้อม
กับพรรณไม้อีกนานาชนิ ด

จากนันนําท่าน นังรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนี รถบัส และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง
เมืองทีใหญ่เป็ นอันดับ ของไต้หวันเป็ นเมืองทีเป็ นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

คํา
พักที

(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็ นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระ
กําลังเบ่งบาน ทังนีขึนอยู่กบั สภาพอากาศ)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน
SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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

วันทีสี

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทัง
การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนื อของประเทศ มี
ประชากรประมาณ ล้านคน พาท่ า นแวะชมศู น ย์ สร้อ ยสุ ข ภาพ(เจอมาเนี ยม) ที เป็ น
เครืองประดับเพือสุขภาพ มีทงแบบสร้
ั
อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้ องกันรังสี

เทียง

คํา
พักที
วันทีห้า
เช้า

เทียง

ช่วยการไหลเวีย นของเลือ ดในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง
เครื องประดับ ลําค่าของชาวไต้หวัน ตังแต่ โ บราณ ...นํ า ท่า นเลื อ กซื อ ของฝาก ขนมพาย
สับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสียวหลงเปา
นํ า เดิ น ไปปยัง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห ยางหมิ ง ซาน ห่ า งจากตั ว เมื อ งไทเปประมาณ
กิโลเมตร จากทางเหนื อเท่านั น ถือว่าเป็ นสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติทีมีชือเสียงแห่ง
หนึ งของไต้หวัน ลัก ษณะเป็ นเทื อ กเขาทีมี อ ณาเขตกว้า งถึ งประมาณ หมืนไร่ ภายใน
อุทยานแห่งนี มีสถานทีท่องเทียวต่างๆมากมายทีน่ าสนใจ ได้แก่แคมป์ ปิ ง เส้นทางเดิ นป่ า
ปี นเขา ชมสัตว์ป่า นํ าตก ต้นไม้ ป่ าไม้ บ่อ นํ าแร่ ทังนี สถานที แห่งนี ในแต่ละฤดูก็มีความ
น่ าสนใจหรือเสน่ หแ์ ตกต่างกันออกไป โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม เป็ น
ช่วงทีสามารถรับชมดอกซากุระบาน (ทังนีขึนอยู่กบั สภาพอากาศ) และช่วงสิงหาคม –
ตุลาคม สามารถรับชมดอกกุหลาบพันปี สีขาว ดอกคอลล่าลิลลี หรือในเดือนตุลาคมก็จะมี
ลานหญ้าสีเงิน และทีสําคัญในช่วงฤดูหนาวทีนี ยงั มีหมอกหนาลอยปกคลุมเนิ นเขาอีกด้วย

จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดซี เหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ ง สินค้า
หลากหลายรวมทังสินค้าแฟชันเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma
หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกทีขึนชือของไต้หวัน
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกําแพง
FUHSIN HOTEL ระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ถนนโบราณจิวเฟิ น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – COSMETIC SHOP – ถ่ายรูปคู่ตึก
ไทเป
– สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิวเฟิ น ทีตังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิว
เฟิ น ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบดังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชืนชมวิวทิวทัศน์
รวมทังเลือกชิมและซือชาจากร้านค้า มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟ้ ูด

บ่าย

นําท่านเทียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิว อุทยานแห่งนี ตังอยู่ทางส่วน
เหนื อ สุ ด ของเกาะไต้หวัน มี ลัก ษณะพื นที เป็ น
แหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนําทะเล
และลม ทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่าง
ลักษณะต่างๆ น่ าตืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูป
พระเศียรราชินี ซึงมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลก แวะ
ร้าน COSMETIC ทีมีเครืองสําอางรวมถึงพวกยา
/ นํามัน / ยานวดทีขึนชือของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที และนําท่านเก็บ
ภาพประทับใจกับ ตึกไทเป
ตึกทีมีความสูงเป็ นอันดับ ของโลกในปั จจุบนั (อันดับใน
ปี 2016) ซึงมีความสูงถึง
เมตร สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
(หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพือประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม
ในกรณี ทีท่ า นสมาชิ ก มาหลังเวลานั ดหมาย หัว หน้า ทัว ร์จ ะใช้วิจ ารณญาณในการ
เดินทางนําคณะส่วนรวม เดินทางสูส่ นามบิน)
. น. นําท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิ น EVA AIR เทียวบินที BR205
หรือ . น. นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR203
(มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) (ใช้ระยะเวลาบิน ชัวโมง)
. น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
หรือ . (+ ) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 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
20 – 24 มกราคม
BR206 02.15 – 07.05
BR205 21.10 – 00.05+1
25 – 29 มกราคม
BR206 02.15 – 07.05
BR205 21.10 – 00.05+1
17 – 21 กุมภาพันธ์
BR206 02.15 – 07.05
BR205 21.10 – 00.05+1
เปิ ดกรุป๊ ใหม่
09 – 13 มีนาคม
BR206 02.15 – 07.05
BR205 21.10 – 00.05+1
13 – 17 มีนาคม
BR206 02.15 – 07.05
BR205 21.10 – 00.05+1
21 – 25 มีนาคม
BR206 02.15 – 07.05
BR205 21.10 – 00.05+1
28 มี.ค. – 01 เม.ย.
BR206 02.15 – 07.05
BR205 21.10 – 00.05+1
12 – 16 เมษายน
BR206 02.15 – 07.05
BR205 20.45 – 23.30
เปิ ดกรุป๊ ใหม่

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

20,777

20,777

20,777

5,500

12,900

21,777

21,777

21,777

5,500

12,900

23,777

23,777

23,777

7,000

13,900

21,777

21,777

21,777

5,500

12,900

20,777

20,777

20,777

5,500

12,900

21,777

21,777

21,777

5,500

12,900

21,777

21,777

21,777

5,500

12,900

27,900

27,900

27,900

8,000

15,900

21,777

21,777

21,777

5,500

12,900

17 – 21 เมษายน
BR206 02.15 – 07.05
BR205 21.40 – 00.25+1
18 – 22 เมษายน
BR206 02.15 – 07.05
BR205 20.45 – 23.30
24 – 28 เมษายน
BR206 02.15 – 07.05
BR203 21.40 – 00.25+1

21,777

21,777

21,777

5,500

12,900

21,777

21,777

21,777

5,500

12,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ปี ,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ ,
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 ค่ าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบ าร์ในห้อ ง รวมถึ งค่ าอาหารและเครืองดื มที สังเพิมนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ
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
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ 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 ว้ในรายการไม่ว่า
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
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ 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
****************************************

