รหัสทัวร์ : THG12-XW-TW-10JUL17-31JUL17H

ไต้ หวัน HOT PROMOTION
5

วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกูต๊ xw

เดินทาง ก.ค.-ส.ค. 60 ราคาเริ่มต้นเพียง 11,991 บาท
ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋ า
1. ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา
2. ช้อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
3. เมนู พิเศษ... อาหารทะเลและ บุ ฟเฟ่ ต์ชาบู ชาบู

รหัสทัวร์ : THG12-XW-TW-10JUL17-31JUL17H

**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 เหรียญดอลล่าไต้หวัน/
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุ งเทพฯ -สนามบินดอนเมือง
สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั
2 จันทรา –วัดพระถังซัมจัง๋ -ร้านใบชา – วัดเหวินหวู่ – ไถจง
– ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ไถจง –ไทเป– ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไค
3
เช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-ผิงซี -ซือเฟิ่ น– อุทยานเย๋ หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่
4
รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้ งซีเหมินติง
5 ไทเป-สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพฯ

เช้า
-

เที่ยง
-

คํ่า
-

O

O

X

O

O

X

O

O

X

✈

-

-

โรงแรมที่พกั
KING BRIDGE
HOTEL หรื อเทียบเท่ า
RAINBOW HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
HEDO HOTEL หรื อ
เทียบเท่ า

ท่าน/ทริป**เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**
วันแรก
21.30 น.*

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 ประตู
5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้น
เครื่ อง *สําหรับกรุ๊ ปที่ออกเดินทางวันจันทร์ , วันพฤหัสบดี, วันศุกร์

23.30 น.**

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 ประตู
5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้น
เครื่ อง **สําหรับกรุ๊ ปที่ออกเดินทางวันอังคาร, วันพุธ, วันเสาร์ , วันอาทิตย์
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการ
จองที่นงั่ เป็ นแบบสุ่ มที่นงั่ ว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นงั่ บนเครื่ อง หรื อเปลี่ยนที่นงั่ จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชําระค่าบริ การเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง

รหัสทัวร์ : THG12-XW-TW-10JUL17-31JUL17H
วันที่สอง

สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง -ร้ านใบชา – วัดเหวินหวู่
– ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์ มาเก็ต

00.20 น.*

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มี
บริ การอาหารบนเครื่ อง)

02.40 น.**

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มี
บริ การอาหารบนเครื่ อง)

05.10 น.
หรื อ
07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง (เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผา่ นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นา้ ผลไม้ )
จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเล
นําท่าน ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั -จันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นเขื่อนที่สาํ คัญในไต้หวัน
มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่ งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่ งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ ยว รอบๆ ทะเลสาบ
แห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัม
จัง๋ ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

หลังจากนั้นนําท่านแวะชิมชาอูหลง เป็ นชาต้นตํารับและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถซื้อเป็ นของ
ฝาก จากนั้นนําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญ
ดอลล่าไต้หวัน หลังจากนั้นนําท่านเดินทางไปยังเมืองไถจง นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์ มาร์ เก็ต ที่มี
สิ นค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้วา่ เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว

รหัสทัวร์ : THG12-XW-TW-10JUL17-31JUL17H
คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

ที่พกั

KING BRIDGE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม ไถจง –ไทเป– ร้ านพายสับปะรด – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop– ตลาดซื่ อหลินไนท์
มาเก็ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) นําท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของ
ไต้หวัน ที่ ร้ านเหว่ ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น) นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็ จในปี
พ.ศ. 2523 มีพ้นื ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรู ปภาพประวัติศาสตร์
สําคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...เมนูพเิ ศษ..บุฟเฟต์ ชาบูชาบู

บ่ าย

นําท่านแวะช้อปปิ้ งร้าน Germanium ที่ข้ ึนชื่อเรื่ องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทําให้เลือดลม
เดินดีข้ นึ เพิ่มความกระปรี้ กระเปร่ า และคลาย ความเครี ยด รวมถึงปะการังแดง เป็ นอัญมณี ล้ าํ ค่าที่สุดใน
โลกซึ่งมีอยูไ่ ม่กี่ที่ นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อ
สิ นค้าพื้นเมือง อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

รหัสทัวร์ : THG12-XW-TW-10JUL17-31JUL17H
ที่พกั
วันที่สี่
เช้ า

RAINBOW HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ไทเป-ผิงซี-ซื อเฟิ่ น– อุทยานเย๋ หลิว่ – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชั้น 89) – ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านผิงซี เมืองนิวไทเป (New Taipei City) ถนนสายเก่าซึ่งเป็ นทางเดินแคบๆ ที่พาด
อยูบ่ นเนินเขา มีบา้ นและร้านค้าตั้งอยูต่ ลอดสองฝั่งถนน ซึ่งมีท้ งั ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ และ
ร้านขายโคมลอย เดินออกจากถนนสายเก่าไปไม่ไกลจะพบวิวธรรมชาติสวยๆ นําท่านปล่อยโคมลอยผิงซี
(รวมค่ าโคมลอยแล้ว) จากสถานีรถไฟผิงซี มีทางเดินไปนา้ ตกซื อเฟิ่ น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที นํ้าตกซือ
เฟิ่ นเป็ นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเส้นทางรถไฟสายผิงซีเพราะเป็ นนํ้าตกขนาดใหญ่จนได้ชื่อว่าเป็ น
ไนแองการ่ าไต้หวัน นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว่ อุทยานแห่งนี้ต้ งั อยูท่ างส่ วนเหนือสุ ดของ
เกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนํ้าทะเลและลมทะเล ทําให้เกิด
โขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหาร....ซีฟู้ด)

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600NTD) ตึกที่มีความสู งถึง 508 เมตร
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว

คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นําท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งย่านซีเหมินติง หรื อสยามส
แควร์ ไต้ หวัน อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka
Tiger, Nike, Puma etc.

รหัสทัวร์ : THG12-XW-TW-10JUL17-31JUL17H
ที่พกั
วันที่ห้า
เช้ า

HEDO HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ไทเป- สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นา้ ผลไม้ )
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน

06.20 น.*

อําลากรุ งไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่
XW181 (ไม่ มอี าหารบริการบนเครื่ อง) *สาหรับกรุ๊ปทีเ่ ดินทางกลับในวันจันทร์ , วันอังคาร, วันศุกร์

09.05 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

09.30 น.**

อําลากรุ งไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่
XW181 (ไม่ มอี าหารบริการบนเครื่ อง) **สาหรับกรุ๊ปทีเ่ ดินทางกลับในวันเสาร์ , วันอาทิตย์ , วันพุธ, วัน
พฤหัสบดี

11.30 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
************************************************************************

รหัสทัวร์ : THG12-XW-TW-10JUL17-31JUL17H

ไต้ หวัน HOT PROMOTION
5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต xw
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
( ราคาโปรโมชั่นไม่ มีราคาเด็ก )

พักเดีย่ วเพิม่

10-14 / 11-15/ 16-20 / 18-22 / 25-29 ก.ค. / 31

11,991.-

4,500.-

25 ก.ค. / 29 ก.ค. – 02 ส.ค.

12,991

4,500.-

27-31 ก.ค. / 28 ก.ค. – 01 ส.ค.

13,991.-

4,500.-

ก.ค. -04 ส.ค.
9-13 / 12-16/ 13-17 / 14-18 / 19-23 / 20-24 / 21-

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 1,000 เหรียญไต้ หวัน /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน หรื อ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้าว่างประทับตราเข้า
ออกเมืองอย่างตํ่า 2 หน้า
หมายเหตุ : สําหรับผูเ้ ดิ นทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดิ นทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดิ นทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้องไม่
เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
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4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวและอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปสําหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1000 เหรี ยญดอลล่าไต้หวัน ต่อท่าน/ทริ ป …หัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของลูกค้า
7. ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า เข้า ประเทศไต้ห วัน สํา หรั บ หนัง สื อ เดิ น ทางไทย(เล่ ม ข้า ราชการ) ต้อ งยื่ น วี ซ่ า เข้า ประเทศไต้ห วัน มี
ค่าธรรมเนี ยม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริ การยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทําการ (สําหรั บ
พาสปอร์ตไทย [เล่มสี แดงเลือดหมู] หมายเหตุ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าสําหรับ
หนังสื อเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า... แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริ ษทั ขอเก็บ
ค่าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริ ง
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รู ปแบบการให้บริ การหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการคอนเฟริ มเดินทาง
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชําระยอดเต็ม
3.2 กรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
4.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
**สําคัญ!! บริ ษทั ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย,ฮ่องกง และจีน ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ งั สิ้ น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5.บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุม
ได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
6.บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
7.บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
9.เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อแล้ว
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กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน
1.ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดิ นทาง และได้ดาํ เนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2.ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3.หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เช่น ต้อง
เป็ นผูท้ ี่ มีร่างกายแข็งแรง และช่ ว ยเหลื อผูอ้ ื่ นได้อย่างรวดเร็ ว ในกรณี ที่เครื่ องบิ น มี ปัญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้
(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1.เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ย ว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
จํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้อง
แสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต ) ซึ่ งอยู่เหนื อการควบคุ มของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึ งในระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี
ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ
ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

