ว ันแรก
23.30 น.
ว ันทีสอง
03.00 น.

07.45 น.
เชา้

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
นั ดหมายคณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึงจะมีเจ ้าหน ้าทีคอยต ้อนรั บ
และบริการช่วยเหลือเรืองของกระเป๋ าเดินทาง พร ้อมทังเช็คอินรับบัตรทีนังบนเครืองบิน
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – ว ัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูป
ั/ 89) – ซีเหมินติง
/ ชน
คูต
่ ก
ึ ไทเป 101 (ไม่รวมขึน
่ ระเทศไต ้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เทียวบินที XW182 (ไม่มบ
บินลัดฟ้ าสูป
ี ริการอาหาร และเครืองดืนบน
ั
เครือง) (ใชร้ ะยะเวลาบิน 4 ชวโมงโดยประมาณ)
** (สายการบิน นกสกู๊ ต จะมีก ารปร บ
ั เปลียนเวลาการเดิน ทาง ตามตารางของสายการบิน ด งั น น
ั/ โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดว ันเดินทางของท่านก ับเจ้าหน้าทีอีกครง)
ั/ **
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต ้หวัน หลังจากผ่านขันตอนของด่านศุลกากร พร ้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
แล ้วนัน
บริการอาหารเชา้ ด้วยเมนูแซนวิช + ชาไต้หว ัน (1)
จากนันนํ าท่านเดินทางสูเ่ มือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต ้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด ้านต่างๆของไต ้หวัน
ทังการศึกษา การค ้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3
ื ยงของคนไต ้หวัน วัดแห่งนี
ล ้านคน นํ าทุกท่านไปยัง ว ัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็ นวัดทีเก่าแก่และมีชอเสี

มีอ ายุร าวๆเกือ บ 300 ปี คนนิย มมาขอพรเรืองการงาน การเรีย น ทีสํ า ค ญ
ั เรืองความร ก
ั เชือก น
ั ว่า ใครทีไม่
ประสบความสําเร็ จเรืองความร ัก ให้มาขอพรทีว ัดแห่งนี/ แล้วความร ักจะกล ับมาดีขน
ึ/

จากนันพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ให ้ทุกท่านได ้สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทังหลากหลาย
พร ้อมทังความสดใหม่ ไม่วา่ จะเป็ น ปูอลาสก ้ากับกุ ้งล๊อบสเตอร์ อาหารปรุงสดสไตล์ญปุ่ี น กุ ้ง ปู หอยนางรม หรือปิ งย่าง
บาร์บค
ี วิ และอีกมากมาย
กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสียวหลงเปา (2)
หลังจากนันนํ าท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ทีมีเครืองสําอางรวมถึงพวกยา / นํ ามัน / ยานวดทีขึนชือ
ของไต ้หวัน ให ้ทุก ท่า นได ้เลือ กช ้อปกัน อย่า งเต็ ม ที จากนั นนํ า ท่า นไปยั ง ตึก ไทเป101 (Taipei 101) ให ้ท่า นได ้
ถ่ายรูปคูก
่ ับแลนด์มาร์คของประเทศไต ้หวัน ตึกทีมีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึงมี
ความสูงถึง 508 เมตร ซึงด ้านล่างเป็ นห ้างสรรพสินค ้า ทีรวบรวมร ้านค ้าแบรนด์ดงั ระดับโลกไว ้มากมาย อาทิเช่น 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 เป็ น ต ้น
กรณีทท่
ี านต ้องการขึนตึกไทเป 101 ชมวิวชัน 89 กรุณาแจ ้งกับทางเจ ้าหน ้าทีล่วงหน ้าก่อนเดินทาง โดยค่าตั\วขึน
ตึกไทเป 101 ชัน 89 ราคาประมาณ 600 NTD

จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตังอยูใ่ นเมืองไทเป ทีแห่งนีเ/ ปรียบเสมือน สยามแสควร์
ั ทน
ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟช นที
ั สมย
ั ของว ย
ั รุ่นในไต้หว น
ั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะ
/ ผ้า รองเท้า กระเป๋า เครืองสําอางค์ หรือของ กิฟ
ั เสือ
้ ปมากมายทีมีให้อ ัพเดทแฟชนเรื
ั อยๆ ไม่
สินค้าแฟชน
` ชอ

ว่าจะเป็ นของทีมีแบรนด์ หรือไม่มแ
ี บรนด์ อีกทังสินค ้ามีแบรนด์ของทีนียังถือได ้ว่ามีราคาทีถูกเหมาะสําหรั บนั ก ช ้อป
มากมายให ้ได ้มาช ้อปปิ งกันอย่างจุใจ

แนะนํ าของอร่อย เต ้าหู ้เหม็น อาหารขึนชืออีกหนึงอย่างของไต ้หวัน ถึงจะมีกลินเหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชียว
ด ้วยรสชาดของซอสสูตรพิเศษทีทานคูก
่ ับเต ้าหู ้เหม็นทอดกรอบๆ แกล ้มด ้วยผักดองรสละมุนรสชาดดีอย่างลงตัว หาก
ใครอยากทานแบบโหดๆ แนะนํ าให ้หาเต ้าหู ้เหม็นแบบต ้ม กลินโหดต่อจมูกมาก แต่รสชาดอร่อยพอตัว

ทีพลาดไม่ได ้สําหรับสาวกชานมไข่มุก ก ับร้านด ัง TIGER SUGAR เป็ นร ้านทีได ้รับความนิยมสูงมากทีไต ้หวัน
ในขณะนี รวมถึงหลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย ทีเปิ ดสาขากันมากมาย แต่ออริจน
ิ ัลต ้องทานทีไต ้หวันเท่านั น ราคานั นก็
ไม่แพง แถมรสชาดท่านสามารถเลือกได ้ตามใจชอบ
คํา

ั
อิสระอาหารคํา ณ ย่านซีเหมินติง ให้ทา
่ นได้เลือกร ับประทานตามอ ัธยาศย
่ พ
นําท่านเข้าสูท
ี ัก... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

ว ันทีสาม

ั
ถนนโบราณจิวเฟิ น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสบปะรด
– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ค – ซือหลินไนท์
มาร์เก็ ต

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
เดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นโบราณจิวเฟิ น (Jiufen Old Street) ทีตังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิวเฟิ น ปั จจุบันเป็ น
ื
สถานทีท่องเทียวทีเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทมี
ี ชอเสี
ยงในไต้หว ัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดงเดิ
ั/ มของร้านค้า
/ ชาจากร้านค้า มากมาย
ร้านอาหารของชาวไต้หว ันในอดีต ชืนชมวิวทิวท ัศน์ รวมทงเลื
ั/ อกชิมและซือ

กลางว ัน
บ่าย

แนะนํ าของอร่อย บัวลอยเผือกสไตล์ไต ้หวัน บัวลอยของไต ้หวันจะชินใหญ่กว่าและเนือหนึบกว่ามากครับ แต่ละ
สีก็คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากันครับ ส่วนนํ าเชือมจะเป็ นนํ าถัวเขียวหอมๆหวานๆ สามารถสังได ้ทังแบบร ้อนและ
เย็น
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกําแพง (4)
จากนั นนํ าท่านแวะชม ศูนย์สร้อ ยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเป็ นเครืองประดับเพือสุขภาพ มีทังแบบสร ้อย
ข ้อมือ และสร ้อยคอ มีคณ
ุ สมบัตใิ นป้ องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไต ้หวัน
ั ปะรด
และปะการั ง แดง เครืองประดับ ลํ าค่า ของชาวไต ้หวั น ตั งแต่โ บราณ นํ า ท่า นเลือ กซือของฝาก ขนมพายส บ
(Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไต ้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต ้น) จากนั นนํ า
ท่ า น ช ม อ นุ ส ร ณ์ ส ถา นเ จี ย ง ไ คเ ช็ ค ( Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที ส ร า้ ง ขึ น เ พื อ รํ า ลึ ก ถึ ง อ ดี ต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึงใช ้เวลาในการสร ้างถึง 3 ปี สร ้างแล ้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพืนทีประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร

ท่านสามารถชมชีวประว ัติและรูปภาพประว ัติศาสตร์สําค ัญทีหาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมี
ั
รูปปัน
/ ทําจากทองสมฤทธิ
ป
t ระธานาธิบดีเจียงไคเช็ คในท่านงขนาดใหญ่
ั
ทมี
ี ใบหน้ายิม
/ แย้ม และจะมีทหารยาม
ยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และทีกําแพงด ้านในหลังจะมีข ้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3
ั/ างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจ ัดแสดงประว ัติของ
คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนทีชนล่
ิ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ ค อีกทงท
ั/ งย
ั/ ังมีการจ ัดโชว์สงของเครื
องใช ้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึงพิเศษ
ั
/ อ
หากใครได้มาเยียมทีแห่งนีค
ื พิธเี ปลียนเวรทหาร ซึงจะมีทก
ุ ๆต้นชวโมง
ตงแต่
ั/
เวลา 10:00-16:00 ของทุก
ว ัน

จากนันนํ าท่านสนุกสนานกับการช ้อปปิ งในย่าน ซือหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืน
/ ของกิน
ื
/ า
ทีถือ ว่าใหญ่ท สุ
ี ด ในกรุ ง ไทเป และมีชอเสี
ย งโด่ง ด งั อีก ด้ว ย โดยตลาดแห่ง นีท
่ นสามารถเลือ กซือ
/ ผ้า ร้องเท้า เครืองสําอางค์ กระเป๋า หรืออืนๆ อีกมากมาย ด ้วยความทีตลาดแห่งนีเดินทางสะดวก
ของฝาก เสือ
อยู่ใกล ้รถไฟฟ้ า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชันใต ้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN
NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีทุกท่านไม่ควรพลาดยัง ทีแห่งนีเมือมาเยือน ได ้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOTSTAR ซึงทีไต ้หวันราคาถูกกว่าทีขายในไทยบ ้านเราอีกด ้วย อีกทังยังถือได ้ว่าเป็ นต ้นกําเนิดของไก่ทอดยักษ์ เลยก็ว่า
ได ้ นอกจากยังมีชานมไข่มก
ุ เต ้าหู ้เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ
แนะนํ าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ร ้านไก่ทอดชือดังทีเป็ นทีนิยมในนั กท่องเทียวและคนไต ้หวัน ที
ร ้านนีไก่ทก
ุ ชินจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนือไก่มข
ี นาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้ งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกินไป

ั
อิสระอาหารคํา ณ ซือหลินไนท์มาร์เก็ ต ให้ทา่ นได้เลือกร ับประทานตามอ ัธยาศย
่ พ
นําท่านเข้าสูท
ี ัก... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
ว ันทีสี
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
เชา้
บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง (5)
10.20 น.
บินลัดฟ้ า กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต
๊ เทียวบินที XW181 (ไม่มบ
ี ริการ อาหารบนเครือง) (ใชร้ ะยะเวลา
ั
บิน 4 ชวโมงโดยประมาณ)
13.00 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
** (สายการบิน นกสกู๊ ต จะมีก ารปร บ
ั เปลียนเวลาการเดิน ทาง ตามตารางของสายการบิน ด งั น น
ั/ โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดว ันเดินทางของท่านก ับเจ้าหน้าทีอีกครง)
ั/ **
****************************************
** หากท่านทีต้องออกตวx ั ภายใน (เครืองบิน รถท ัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั/ อนทําการ
ออกตวx ั เนืองจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใชบ
คํา

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทียวบิน

ผูใ้ หญ่ และเด็ ก
ห้องละ 2-3 ท่าน

พ ักเดียวเพิม

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตวx ั
เครืองบิน

03 – 06 มิถุนายน 2562

ขาไป DME-TPE XW182 03.00 – 07.45
ขากล ับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999

3,500

6,900

10 – 13 มิถุนายน 2562

ขาไป DME-TPE XW182 03.00 – 07.45
ขากล ับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999

3,500

6,900

17 – 20 มิถุนายน 2562

ขาไป DME-TPE XW182 03.00 – 07.45
ขากล ับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999

3,500

6,900

24 – 27 มิถุนายน 2562

ขาไป DME-TPE XW182 03.00 – 07.45
ขากล ับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999

3,500

6,900

** ราคาเด็ กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถินและห ัวหน้าท ัวร์
ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
/ เมือ ง ในนามของร้า น
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐ
ั บาลไต้ห ว ันร่วมก ับการท่อ งเทียวแห่งเมือ งจีนเพือโปรโมทสินค้า พืน
ร ัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนียม, ปะการ ังสีแดง ซึงจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมท ัวร์ เพราะมีผลก ับราคาท ัวร์ ทางบริษท
ั ฯ จึง
/ หรือไม่ซอ
/ จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านร ัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ
ื/ ขึน
/ อยูก
อยากเรียนชีแ
่ ับความพอใจของ
/ และถ้าหากลูกค้าไม่มค
ลูกค้าเป็นหล ัก ไม่มก
ี ารบ ังค ับใดๆ ทงสิ
ั/ น
ี วามประสงค์จะเข้าร้านร ัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการ
้ า่ ยทีเกิดขึน
/ จากท่านเป็นจํานวนเงิน 5,200 NT /ท่าน
แยกต ัวออกจากคณะ ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใt นการเรียกเก็บค่าใชจ
/ อยูก
**โรงแรมทีพ ัก และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสล ับปร ับเปลียนขึน
่ ับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภ ัยของลูกค้าเป็นหล ัก**
/ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวน
**การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั/
องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
สิทธิใt นการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา**
อ ัตราค่าบริการนีร/ วม
ค่าตัว\ เครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อ ัตราค่าบริการนีไ/ ม่รวม
ค่าทําหนั งสือเดินทาง และเอกสารต่างด ้าว เนืองจากทางไต ้หวันมีประกาศยกเลิกวีซา่ สําหรับหนั งสือเดินทางไทย และสามารถพํ านั ก
ในไต ้หวันได ้ไม่เกิน 14 วัน หากทางไต ้หวันประกาศกลับมาใช ้วีซา่ ตามปกติ ผู ้เดินทางต ้องเสียค่าใช ้จ่ายในการขอวีซา่ ตามทางสถานฑูต
ไต ้หวันกําหนด
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึง
้ ริการ)
ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน ้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท ้องถิน ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินเต็มจํานวนเป็ นเงินจํานวน 9,999 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี
ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให ้ถือว่านั กท่องเทียว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.

ื
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอในเอกสารการ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

2.

ื
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรั บเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้นํ า
เงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.2
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.3
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมดทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่าย
จริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนั งตั\วเครืองบิน
การจองทีพักฯลฯ

3.

การเดินทางทีต ้องการั นตีมัดจํ าหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs นการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิsใ นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท ีมีนั ก ท่ อ งเทียวร่ ว มเดิน ทางน อ
้ ยกว่ า 15 ท่า น โดยจะแจ ง้ ให ก
้ ับ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํา นํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือเดินทาง
และอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัว\ เครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซี มิได ้ส่งหน ้าหนังสือเดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้อง กับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียว ทีมิได ้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
ั อืน เป็ นต ้น
สัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสด
ุ วิสย

7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs น
การปรั บ ราคาค่า บริก ารเพิมขึน ในกรณี ท มี
ี ก ารเปลียนแปลงอัต รา แลกเปลียน เงิน ตราต่า งประเทศ ค่า ตั\ว เครืองบิน ค่า ภาษี
เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้น แต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลต
ิ รต่อชิน ได ้ไม่เกิน 10
ิ ล็อคปิ ด สนิท และสามารถนํ า ออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
ชิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซป
อนุญาตให ้ถือได ้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั น ถ ้า สิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
1.1
สิงของทีมีลก
ั ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
2.
IATA ได ้กําหนดมาตรการเกียวกับการนํ าแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี
2.1
แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึนเครืองบินได ้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได ้แก่แบตเตอรีสํารองทีมี
ความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000 mAh หรือน ้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัดจํานวน
2.2
แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่เ กินคนละ 2
ก ้อน
2.3
แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห ้ามนํ าขึนเครืองในทุกกรณี
3.
ห ้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต ้เครืองในทุกกรณี
****************************************

