รหัสทัวร SNTVZ4D3N
ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน (VZ)
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป 101
Duty Free อุทยานอาลีซาน ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต หมูบานสายรุง

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

L/-)

06.00 น.

09.00 น.
ทีV
่ Z560
13.45 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทจง – ไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนทมารเก็ต (-/
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น
4 เคานเตอรสายการบิน VIETJET AIR (VZ) ประตู ทางเขาเบอร 10 โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
เช็คอิน

บินลัดฟาสูเมืองไทจง ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน Vietjet Air เที่ยวบิน
ถึง สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไตหวัน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูเมืองไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนย
รวมทางดานตาง ๆ ของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลานคน

บาย

บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเคก)(1) และเดินทางสูเมืองไทเป (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นําทุกทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ซึ่งใชเวลาใน
การสรางถึง 3 ป สรางแลว
เสร็จในป พ.ศ. 2523 มี
พื้นที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร ทานสามารถ
ชมชีวประวัติและรูปภาพ
ประวัติศาสตรสําคัญที่หาดู

คํ่า

ไดยากภายในอนุสรณสถาน โดย
ภายในจะมีรูปปﻥนทําจากทอง
สัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไค
เช็คในทานั่งขนาดใหญที่มี
ใบหนายิ้มแยม และจะมี ทหาร
ยามยืนเฝาอยู 2 นายตลอดเวลา
และที่กําแพงดานในหลังจะมี
ขอความปรัชญาทางการเมือง
การปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซน
ที่ชั้นลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีกหนึ่งพิเศษ
หากใครไดมาเยี่ยมที่แหงนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุก ๆ ตนชั่วโมง ตั้งแต
เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน จากนั้นนําทานอิสระชอปปﻥง ตลาดซีเหมินติง หรือ
ซีเหมินติงไนทมารเก็ต ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน สยามแสควรใน
กรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของ
มากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอาง หรือของ
กิ๊บชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟชั่นเรื่อย ๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมี
แบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีนี้ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอป
มากมายใหไดมาชอปปﻥงกันอยางจุใจ
เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า

วันที่ 2

(B/L/D)

ไทเป – วัดหลงซาน – รานขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – Duty Free –
เมืองเจียอี้
 พักที่ TAIPEI : RELITE HOTEL XIMENDING หรือเทียบเทา

เชา

เที่ยง

 บริการอาหารเชา(2) ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดหลงซานซื่อ หรือ
วัดเขามังกร เริ่มสรางขึ้นในปค.ศ.
1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ
ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง เปนวัดเกาแกที่
มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาว
ไตหวันและชาวตางชาติมากราบไหว
กันเปนจํานวนมาก มีผูกลาวไววาวัด
หลงซันซื่อเปนที่รวมเทพเจาองคตางๆ
ไวมากที่สุดแหงหนึ่งของไตหวันและ
ปจจุบันเปนวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป จากนั้นนําทานเลือกซื้อของฝาก ราน
ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวัน ภายในรานมีขนมของฝากมากมายไม
วาจะเปนขนมชื่อดังอยางพายสับปะรด อบใหมๆ สดๆ มีรสชาติของแปงและไส
สับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เคกนํ้าผึ้ง และของกินเลนไมวา
เด็กหรือผูใหญก็นิยมซื้ออยางปอปคอรนชีส
 บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ชาบูไตหวัน
นําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 ใหทานได
ถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศ
ไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของ
โลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมี
ความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปน
หางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนด
ดังระดับโลกไวมากมาย อาทิเชน ALDO,
BOTTEGA VENETA, CHANEL,
COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON,
LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, PRADA, POLO, ROLEX,
SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA เปนตน

คํ่า

วันที่ 3

(B/L/-)

เชา

จากนั้นนําทานชอปปﻥงสินคาปลอดภาษี Duty Free ซึ่งมีสินคาคุณภาพ
เครื่องประดับ และสินคาเพื่อเสริมสุขภาพใหทา นไดเลือกซื้อมากมาย ไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางสูเมืองเจียอี้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เปนเมืองเล็ก
ๆ ที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเปนพื้นที่ราบ ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน ถูกลอมรอบดวยภูเขาดานหนึ่งและอีกดานติด
กับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เปนเพียงมณฑลเดียวในไตหวันที่มีถึงสามอุทยาน
แหงชาติ (National scenic area) ไดแก Alishan National Scenic Area,
Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National
Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกลาวลวนมีทัศนียภาพที่โดดเดนและสวยงาม
แตกตางกันไป
 บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! สเต็กสไตล + สลัดบาร
 พักที่ CHIAYI : ORIENTAL LUXURY HOTEL หรือเทียบเทา
เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – สะพานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – รานชา – ไทจง –
ฝงเจี่ยไนท มารเก็ต
 บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูอุทยานอาลีซาน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นําทานชมและถายภาพกับ สะพานอาลีซาน (Eternity Suspension
Bridges-Alishan) ซึ่งอยูภายใน
อุทยานอาลีซาน เปนสะพานเกาแกที่มี
ความเปนเอกลักษณ และสวยงามแหง
หนึ่งของไตหวัน จากนั้นนําทานนั่งรถไฟ
โบราณเพื่อเที่ยวชมบริเวณภายใน

อุทยาน ซึ่งที่นี่เปนสถานที่ทองเที่ยวที่
มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวัน ตั้งแต
สมัยที่ญี่ปุนยังปกครองอยูมีทั้ง
นักเขียนและศิลปนมากมายที่มาหา

เที่ยง

คํ่า

แรงบันดาลใจในการสรางผลงาน เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ทั้งปาไม ภูเขา
ลําเนาไพร สมบูรณหาที่อื่นเปรียบไมไดครั้งหนึ่งในชีวิตตองมาเยือน นําทุกทานเดิน
ชมปาสน 2,000 ป ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน พลิ้วตามลมอยางเปนธรรมชาติ
สวยงาม บางชวงอาจมีหมอกจาง ๆ เหมาะแกการเก็บภาพไวเปนที่ระลึก จากนั้น
พาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มี
สรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก
 บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเ มืองไทจง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นําทานอิสระชอปปﻥง
ที่ ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงและไดรับการ
กลาววาเปนตลาดนัดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน อยูใกลกับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย
ตลาดแหงนี้ถูกสรางขึ้นและเติบโตพรอมกับมหาวิทยาลัย มีรานคา รานขายอาหาร
เครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารใหเลือกมากมาย และยังเปนแหลงชอปปﻥง เสื้อผา
รองเทา เครื่องสําอาง คอนแทคเลนส ฯลฯ ที่เด็ดสุดสําหรับผูที่ชื่นชอบชานมไขมุก
ตลาดแหงนี้มี Onitsuka tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเลือกมากที่สุดใน
ไตหวัน

เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า
 พักที่ TAICHUNG : MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 4

(B/-/-)

ไทจง – หมูบานสายรุง – กรุงเทพฯ

เชา

 บริการอาหารเชา(7) ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเที่ยวชมหมูบานสายรุง หรือ เรนโบว วิลเลจ (Rainbow Village)
เปนหมูบานเล็ก ๆ แตมเี สนหของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไถจง เปนมหานคร
หนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หมูบานสายรุง ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางปค.ศ.
1940 – 1950 เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร แตจบลงดวยการเปน
ตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหลานั้น ปจจุบันหมูบานแหงนี้ไดกลายเปนฮอตสปอต
สําหรับการทองเที่ยวของมหานครไถจงไปแลว

12.00 น.
กรุงเทพฯ
14.30 น.
17.15 น.

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติไทจง เพื่อเดินทางกลับ
เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เที่ยวบินที่VZ561
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

อัตราคาบริการ
เดือนกันยายน 2562
กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใหญหองละ 2-3 ทาน

พักเดี่ยว (จายเพิ่ม)

24 – 27 กันยายน
เดือนตุลาคม 2562

13,990

4,000

01 – 04
21 – 24

13,990
14,990

4,000
4,000

ตุลาคม
ตุลาคม

** รายการสีแดง เปนวันเดินทางชวงวันหยุด

อัตราคาบริการ ** ไมมีราคาตั๋วเด็ก **
หมายเหตุ ** เด็ก คือ อายุตํ่ากวา 12 ปบริบูรณ ใหยึดตามเดือนเกิดเปนหลัก (นับจากวันที่
กลับจากตางประเทศ)
ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย
คาทิป จํานวน 1,500 บาท *กรุณายื่นคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก)
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง
หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NTD /ทาน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับ
การสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน
แกตัวทานเอง
หมายเหตุ **ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน**
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)


คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน



คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วิธีการชําระเงิน
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง
ที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย
21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใด ๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้น ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
3. การติดตอใด ๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงวันเสาร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้น ๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
4. กรณีแฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมี
อายุการใชงาน 6 เดือนขึ้นไป)
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังนี้
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใด ๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงเสาร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้น ๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขอื่น ๆ
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผล
ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
เงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทาน
ไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอื่น ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ
สนามบินได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่
ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุด

-

-

-

-

-

-

งาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตาม
รายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งคา
เสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน
กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น
ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง
บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่
ทานจะเดินทาง (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา)
อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง
คาประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนา
ตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวน
บางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งนี้
จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)
บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือ
วาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะ
ทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับ
ทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละ
แหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง

รายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและ
คํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ

