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เยือนเกาะไต้หวัน เพลิดเพลินไปกับถนนโบราณ หมู่บา้ นจิว่ เฟิ่ น
ชมเศียรราชินี ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
ตืน่ ตาตืน่ ใจกับสมบัตจิ นี โบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กูก้ ง
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็ นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้ งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
ราคาเพียง 13,777 บาท พักระดับ 4 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินเครื่องลําใหญ่
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วันที่หนึ่ง
23.30 น

วันที่สอง
02.25 น
07.05 น
เช้า

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
นั ดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมื อง ชั้น 3 แถว 6 สายการบิน
NOK SCOOT มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นัง่ บน
เครื่องบิน
สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณ หมู่บา้ นจิว่ เฟิ่ น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้ นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182 นําท่านเหิรฟ้ าสู่ ไทเป
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
เดิ นทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติเ ถาหยวน ประเทศไต้ห วัน หลัง จากผ่ านขั้นตอน
ศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ นําคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองไทเป
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นํ้าผลไม้)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณ หมู่บา้ นจิว่ เฟิ่ น หรือ ถนนสายเก่าในจิ่วเฟิ่ น (Jiufen
Old Street) แหล่งท่องเที่ยวหลักตั้งอยูใ่ นย่านเมืองเก่า ซึ่งสองข้างทางนั้นจะประกอบไปด้วย
ร้านค้าท้องถิ่นมากมายกับบรรยากาศของบ้านเรือนและอาคารแบบสไตล์ด้งั เดิม เช่น โรงนํ้า
ชา ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรของเมือง
จิ่วเฟิ่ นที่ไม่วา่ ใครที่ได้ไปเยือนแล้วต้องลิ้ มลอง เช่น บัวลอยเผือก ลุกชิ้ นปลาสูตรโบราณ และ
โรตีสายไหม ภายในเมืองจิ่วเฟิ่ น มีการ
ประดั บ ตกแต่ ง ไปด้ว ยโคมไฟสี แ ดงที่
ด้านบนถนนที่เป็ นทางลาดชัน และเป็ น
แนวขั้น บัน ได ซึ่ ง ที่ นี้ เองท่ า นจะได้พ บ
เห็นความ สวยงามของโรงนํ้ าชาที่ เป็ น
อาคารไม้ต้ังเรียงรายลดหลัน่ กันไป จน
กลายเป็ นสถานที่ ที่ เป็ นแรงบันดาลใจ
ในการสร้า งภาพยนตร์ อ นิ เมชั น่ ที่ มี
ชื่อเสียงโด่งดัง เรื่อง Spirited Away
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
...นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยูท่ างส่วนเหนื อสุดของเกาะ
ไต้หวัน มีลกั ษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ้าทะเลและลมทะเล ทํา
ให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่ าตื่ นตาที เดี ยว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร
ราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศ
ไต้ห วัน เป็ นศู น ย์ร วมทางด้า นต่ า งๆของไต้ห วัน ทั้ ง การศึ ก ษา การค้า อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เพื่อนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก ชมวิวชั้น
89 ถ้าใครต้องการขึ้ น ชมวิวแจ้งกับไกด์หน้างานค่าขึ้ นประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูง
ถึง 508 เมตร เป็ น สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่ นี่ยงั มีจุดชมวิวที่ สูงติ ดอันดับโลกอีกด้วย
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ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนั กกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่
เกิดแผ่นดินไหว อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA
VENETA ,BURBERRY ,CALVIN KLEIN,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 นต้น หรืออิสระให้ท่านได้เลือกขึ้ นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

คํา่

พักที่
วันที่สาม
เช้า

อิสระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นํ าท่านสนุ กสนานกับการช้อปปิ้ งย่าน ซื่ อหลินไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองไทเป และยังมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ กระเป๋า รองเท้า
และของกินพื้ นเมืองมากมายที่ท่านจะต้องประทับใจ
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านชาอูห่ ลง –
พิพิธภัณฑ์กูก้ ง – ซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
...นําท่านแวะศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้งั แบบ
สร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมี
ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับลํ้าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
นาท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้ หวัน ที่ ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนม
พายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้ น)
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เที่ยง
บ่าย

คํา่

พักที่

จากนั้นนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ที่สร้างขึ้ นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205
แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติ
และรูปภาพประวัติศาสตร์สาํ คัญที่หาดูได้ยาก
ภายในอนุ สรณ์สถาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
จากนั้ นระหว่างทางนํ าทุกท่านแวะชิมชาอูหลง ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม
และยังมีสรรพคุณละลายไขมัน และเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยมมากๆชนิ ดหนึ่ ง
...นําท่านมุ่งสู่ พิพิธภัณฑ์กูก้ ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของลํ้าค่าทาง
ประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จาํ นวนมากกว่า 620,000
ชิ้ นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้อง
หมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่ งชุด 5,000 ชิ้ น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็ น
ภาพวาดเครื่องปั้ นดินเผา เครื่องทองสําริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและ
งานศิลปะ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่
เป็ นเทคนิ คที่ แวดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ ล้ําค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็ นรู ป
ผักกาดขาวที่มีตกแตนเกาะอยู
ั๊
่” ที่ได้รบั การจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็ นอันดับ 1
ของโลก “หยกหมูสามชั้น” “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่ตราลัญจกร
ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยงิ่ ใหญ่” ก็อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
...จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ ง
สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike,
Puma หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกที่ขนชื
ึ้ ่อของไต้หวัน
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
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สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

วันที่สี่
เช้า
09.40 น
12.40 น

บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นํ้าผลไม้)
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 นําท่านเหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ ออก
ตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2560
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2560
03 – 06 มีนาคม 2560
10 – 13 มีนาคม 2560
17 – 20 มีนาคม 2560
24 – 27 มีนาคม 2560
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
พักเดี่ยว ราคาทัวร์
ห้องละ ผูใ้ หญ่ เด็ก
ผูใ้ หญ่
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน
มีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เครื่องบิน

13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777

(เด็กอายุตาํ ่
กว่า12ปี )

(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า12
ปี )

13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777

13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 600 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวัน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมื องจีน เพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมื อง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ ยม, ปะการังสีแดง ซึ่ งจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 5200 NT /ท่าน
 โรงแรมที่ พัก ที่ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
การเดิ น ทางในแต่ล ะครั้ง จะต้อ งมี ผูโ้ ดยสารจํา นวน 15 ท่ า นขึ้ นไป ถ้า ผู โ้ ดยสารไม่ ค รบจํา นวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิ บาร์ในห้อง รวมถึ ง ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ม นอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั กท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิน ค่าบริ การคื น นั กท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลั กฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลัก ฐานการชําระเงินค่า บริ การต่ างๆ และหน้ าสมุ ด บัญชี ธ นาคารที่ ตอ้ งการให้นํา เงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จา่ ยที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่ า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา ห รับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ย หายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนํ า ติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท
และสามารถนํ าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

