ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
(เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกาแพง/อาหารซีฟู๊ด)










นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ าแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป
เที่ยวถนนจิ่วเฟิ่ น ถนนคนเดินสไตร์โบราณตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ
ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
ชมพิพิธภัณฑ์กูก้ ง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัตจิ นี โบราณกว่า6แสนชิ้ น
ชมตึก101 ที่สูงเป็ นอันดับสามของโลก
ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา ที่ได้คาเล่าลือว่าสวยงามดั ่งภาพวาด
ช๊อปปิ้ งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่ งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลาใหญ่ บินตรง
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วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

23.30น

นั ด หมายคณะพร้อ มกัน ณ ท่า อากาศยานดอนเมือ ง ชั้น 3 แถว 6 สายการบิน นก
สกู ๊ต มี เจ้าหน้ าที่ คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดิ นทาง เช็ คอิ นรับบัตรที่ นั ่งบน
เครื่องบิน

วันที่สอง

สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา-วัดเหวินหวู่–
วัดพระถังซัมจั ๋ง-ไถจง–ฟ่ งเจีย๋ ไนท์มาเก็ต – อาบน้ าแร่โรงแรม5ดาว

03.10น

เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182 นาท่านเหิรฟ้ าสู่ ไทเป
(ไม่มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอน
ศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ นาคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองหนานโถว
มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ าผลไม้)
ระหว่างทางนาท่าน เที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณ
สร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101
มีโครงสร้างที่ แข็งแกร่งมาก เมื่ อปี 1999 เกิ ดแผ่ นดินไหวอย่างรุ นแรงที่ เมื องหนานโถว
พสุ ธาแยก และเกิ ดธรณี สูบ กลื นหมู่บ า้ นหายไป แต่วัดจงไถถานนี้ กลับ ไม่ เป็ นอะไรเลย
สร้างความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมาก มีหอ้ งเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้
ศึกษาพระธรรม นาท่านกราบ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัด

08.05น

เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูไต้หวัน
นาท่ านลงเรือสาหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั - จันทรา เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวอีกจุด
หนึ่ งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย
ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่
เล็กที่สุดในโลก นาคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ วัดพระถังซัมจั ๋ง ที่อนั เชิญมา
จากชมพูทวีป นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปั ญญา
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และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ รวมถึ งสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ ต้งั อยู่หน้าวัด ซึ่ งมี
มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
เดิ น ทางต่ อ สู่ เมื อ งไทจงเมื อ งที่ ใหญ่ เป็ นอัน ดับ 3 ของไต้ห วัน เป็ นเมื อ งที่ เป็ นศู น ย์ก ลาง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

คา่

อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฝงเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้
ว่าเป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเลือกซื้ อกระเป๋า รองเท้าที่แสนถูก รวมถึงสินค้า
BRAND ยีห่ อ้ ต่างๆ
เข้า ที่ พั ก FRESH FIELD HOTEL HOT SPRING (www.freshfields.com.tw.com) ระดั บ 5
ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่ อนและเพลิดเพลินกับน้ าแร่หรือน้ าพุรอ้ นใกล้กับใจกลาง
เมืองไต้หวันล้อมรอบด้วยภูเขาและบรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ในตอนกลาง
คืนสามารถมองเห็นแสงไฟของเมืองไถจง อาบน้ าแร่หรือน้ าพุรอ้ น เพื่อสุขภาพช่วยบรรเทา
อาการปวดเส้นประสาท,ปวดกล้ามเนื้ อ,ปวดข้อ,ปวดไหล่ ช่วยให้คุณสามารถกูค้ ืนจากความ
เมื่อยล้าต่อการมีสุขภาพที่ดีขนผิ
ึ้ วพรรณงาม

วันที่สาม

ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-DUTY FREEพิพิธภัณฑ์กูก้ ง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของ
ไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนื อของ
ประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล้านคน
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เที่ยง
บ่าย

คา่

นำท่ำนเลือกซื้อของฝำก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้ หวัน ที่รา้ นเหว่ยเก๋อ (ขนม
พำยสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้ น)
แวะศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ ยม) ที่ เป็ นเครื่องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ังแบบสร้อย
ข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชม
หยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เสีย่ วหลงเปา
จากนั้ นนาท่านชม อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึ ง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ ประมาณ
205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่หาดูได้
ยากภายในอนุ สรณ์สถาน
นาท่าน ช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE แหล่งสินค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนด์เนม
นาเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ปราด้า , ชาแนล, เฟอร์รากาโม่ เป็ นต้น
เข้าชม พิพิธภัณฑ์กูก้ ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุ และผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่ มี
ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้าค่าทาง
ประวัติ ศ าสตร์มี อ ยู่ ที่ นี่ จ านวนมากกว่ า 620,000 ชิ้ นจากทุ ก ราชวงศ์ข องจี น จนต้อ ง
หมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่ งชุด 5,000 ชิ้ น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็ น
ภาพวาดเครื่องปั้ นดินเผา เครื่องทองสาริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและ
งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่
เป็ นเทคนิ คที่ แวดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ ล้าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็ นรูป
ผักกาดขาวที่มีตกแตนเกาะอยู
ั๊
่” ที่ได้รบั การจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็ นอันดับ 1
ของโลก “หยกหมูสามชั้น” “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่ มีชื่อเสียง แม้แต่ตราลัญจกร
ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยงิ่ ใหญ่” ก็อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 200 ล้าน
นาท่านสนุ กสนานกับการช้อปปิ้ งย่าน ซื่ อหลินไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ ใหญ่ที่สุดใน
เมืองไทเป และยังมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ กระเป๋า รองเท้า
และของกินพื้ นเมืองมากมายที่ท่านจะต้องประทับใจ
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เข้าที่พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่

ถนนโบราณจิว่ เฟิ่ น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้ นชั้น89)-ซีเหมินติง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ หมู่บา้ น โบราณจิ่วเฟิ่ น ที่ ต้งั อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่ น ปั จจุบัน
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศ
แบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิม
และซื้ อชาจากร้านค้า มากมาย
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เหยหลิ่ว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยูท่ างส่วนเหนื อสุดของเกาะไต้หวัน
มีลกั ษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิด
โขดหินงอกเป็ นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่ าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่ง
มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟู๊ด
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง
508 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายใน
ตัวอาคารมี ลูกตุ ม้ ขนาดใหญ่ หนั กกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่ กันการสัน่ สะเทื อนเวลาที่ เกิ ด
แผ่ นดิ นไหวและนาท่านขึ้ นลิฟต์ที่มีความเร็วที่ สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008
เมตรต่อนาที
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คา่

วันที่หา้
เช้า
07.00น.
09.15น
11.50น

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกาแพง
หลังจากนั้นนาท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ ง
ย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่
เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
เข้าที่พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ าผลไม้)
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน
สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 นาท่านเหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ
(ไม่มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
07-11 สิงหาคม 2559
13-17 สิงหาคม 2559
17-21 สิงหาคม 2559
20-24 สิงหาคม 2559
31 สิงหา–04 กันยายน 59
07-11 กันยายน 2559
14-18 กันยายน 2559
28กันยา-02ตุลาคม 59
05-09 ตุลาคม 2559
08-12 ตุลาคม 2559
15-19 ตุลาคม 2559
22-26 ตุลาคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
12,777
13,777
13,777
13,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
17,777

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

12,777
13,777
13,777
13,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
17,777

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
เครือ่ งบิน
12,777
4,000 8,900
13,777
4,000 9,900
13,777
4,000 9,900
13,777
4,000 9,900
15,777
5,000 11,900
15,777
5,000 11,900
15,777
5,000 11,900
15,777
5,000 11,900
15,777
5,000 11,900
15,777
5,000 11,900
15,777
5,000 11,900
17,777
5,000 13,900
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดิ น ทางในแต่ ล ะครั้งจะต้อ งมี ผูโ้ ดยสารจานวน 15 ท่ านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ค รบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิบ าร์ในห้อ ง รวมถึ ง ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สัง่ เพิ่ มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 800บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ ยว
หรือเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่
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บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงินค่าบริการคื น นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคื น โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญ ชีธ นาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิ นเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ด้จ่ า ยจริ ง จากค่ า บริ ก ารที่ ช าระแล้ว เนื่ องในการเตรี ย มการจัด การน าเที่ ย วให้แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการ
ไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่ องเที่ ยวทุ กท่ านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ น ทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่อ งบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทั้ งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วัน ที่ ทางบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่าบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ า ประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะน าติ ดตัวขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท
และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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