ไต้ หวัน อาบนา้ แร่ สบาย...สบาย
ไทเป ล่องทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา
5

วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกูต๊ XW

ไฮไลท์
ร์สบายกระเป๋ า 60
เดิ.....ราคาทั
นทาง วเม.ย.-ก.ค.

ราคาเริ่มต้นเพียง 17,999 บาท

1. ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา
2. อาบนา้ แร่สุดชิลล์ สไตล์ไต้หวัน
3. ช้อปปิ งสุดมันส์ท่ี ซีเหมินติง
4. เมนู พิเศษ พระกระโดดกาแพง,บุ ฟเฟ่ ท์สุก้ชี าบู ไต้หวัน

GT-TPE XW01

Page 1 of 11

วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุ งเทพฯ (ดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรื อทะเลสาบ
2 สุ ริยนั จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจัง๋ – ไถจง –
ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ไถจง – Germanium – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถาน
3 เจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กกู้ ง – ซื่ อหลินไนท์มาเก็ต – แช่
นํ้าแร่ สไตล์ไต้หวัน
หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น – อุทยานเย๋ หลิ่ว – ตีกไทเป 101
4
(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง
5 สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพฯ
วันแรก
21.30 น.*

เช้า
-

เที่ยง
-

คํ่า
-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

✈

-

-

โรงแรมที่พกั
HOLIDAY INN HOTEL
หรื อเทียบเท่า
THE LOFT SEASIDE
SUITE HOTEL หรื อ
เทียบเท่า
LA MAISON HOTEL
หรื อเทียบเท่า

กรุ งเทพฯ – 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 ทธิ์ ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่ องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึ่ งระบบการ
จองที่นงั่ เป็ นแบบสุ่ มที่นงั่ ว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นงั่ บนเครื่ อง หรื อเปลี่ยนที่นงั่ จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชําระค่าบริ การเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง

วันทีส่ อง
GT-TPE XW01

ดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระ
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ถังซัมจั๋ง – ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
00.20 น.*

ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มี
อาหารบนเครื่ อง)

02.40 น.**

ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มี
อาหารบนเครื่ อง)

05.10 น.*

เดินทางถึง ท่ าอากาศสนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1
ชัว่ โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผา่ น
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นา้ ผลไม้ )
จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเล
หลังจากนั้นนําท่านแวะชิมชาอูหลง เป็ นชาต้นตํารับและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนําเป็ นของ
ฝาก นําท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และพระโพธิ สัตว์ ณ วัดจงไถฉาน วัดแห่งนี้ยงั เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มี
ห้องเรี ยนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ สุกชี้ าบู ชาบู)

บ่ าย

นําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยนั -จันทรา ซึ่ งเป็ นทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นเขื่อนที่สาํ คัญในไต้หวัน
มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่ งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่ งล่างเหมือนพระจันทร์ เสี้ ยว รอบๆ ทะเลสาบ
แห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดา
ขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูห่ น้า
วัด ซึ่ งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน จากนั้นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถัง
ซัมจัง๋ ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป หลังจากนั้นนําท่านเดินทางไปยังเมืองไถจง

ค่า
GT-TPE XW01

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์ เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
ทีพ่ กั
วันทีส่ าม
เช้ า

HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ไถจง – Germanium – ร้ านพายสั บปะรด – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค-พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง – ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านแวะช้อปปิ้ งร้าน Germanium ที่ข้ ึนชื่อเรื่ องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทําให้เลือดลม
เดินดีข้ ึน เพิ่มความกระปรี้ กระเปร่ า และคลาย ความเครี ยด รวมถึงปะการังแดง ที่เป็ นอัญมณี ล้ าํ ค่าที่ในโลก
มีอยูไ่ ม่กี่ที่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป นําท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้าน
เหว่ยเก๋ อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ ยวหลงเปา)

บ่ าย

นําท่านชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการ
สร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้นื ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชม
ชีวประวัติและรู ปภาพประวัติศาสตร์สาํ คัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน หลังจากนั้นนําท่านชม
พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง ที่ได้ชื่อว่า เป็ น 1 ใน 4 สุ ดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวัง
กูก้ งของปั กกิ่งไว้ที่นี่ท้ งั หมดและมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของลํ้าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว,
หยกหมูสามชั้น, งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น, หยกตราประทับประจําตัวเฉี ยนหลงฮ่องเต้,งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์ เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาหาร หรื อ
สิ นค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั
GT-TPE XW01

THE LOFT SEASIDE SUITE HOTEL
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ให้ ท่านได้ อสิ ระแช่ นา้ แร่ ภายในห้ องพักส่ วนตัว เพือ่ สุ ขภาพและผิวพรรณทีด่ ี
วันทีส่ ี่
เช้ า

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – อุทยานเย๋ หลิว่ – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชั้น 89) – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่ งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยกษัตริ ยก์ วงสวี้
แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆ ทําให้
จํานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทัง่ มี
การใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขา
ที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคัก
และมีชีวติ ชีวาอีกครั้ง นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว่ อุทยานแห่งนี้ต้ งั อยูท่ างส่ วนเหนื อสุ ดของ
เกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนํ้าทะเลและลมทะเล ทําให้เกิด
โขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรู ปพระเศียรราชินี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารซีฟู้ด)

บ่ าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600NTD) ตึกที่มีความสู งถึง 508
เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนําท่านขึ้นลิฟต์ที่มี
ความเร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพระกระโดดกาแพง)
หลังจากนั้นนําท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งย่านซีเหมินติง
หรือสยามสแควร์ ไต้ หวัน อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ
Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.

GT-TPE XW01
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ทีพ่ กั
วันที่ห้า
เช้ า

LA MAISON HOTEL หรือเทียบเท่า
สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพฯ (ดอนเมือง)
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นา้ ผลไม้ )
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน

06.20 น.*

อําลากรุ งไทเป เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่
XW181 (ไม่ มีอาหารบริการบนเครื่อง) *สาหรับกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางกลับในวันจันทร์ , วันอังคาร, วันศุ กร์

09.05 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

09.30 น.**

อําลากรุ งไทเป เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่
XW181 (ไม่ มีอาหารบริการบนเครื่อง) **สาหรับกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางกลับในวันเสาร์ , วันอาทิตย์ , วันพุธ, วัน
พฤหัสบดี

11.30 น.

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

ไต้หวัน อาบนํ้าแร่ สบาย...สบาย 5 วัน 3คืน
GT-TPE XW01
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กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิม่

ราคาโปรโมชั่นไม่ มีราคาเด็ก
วันที่ 21-25/ 22-26/ 24-28 เม.ย.60

17,999.-

4,900.-

วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค./ 28 เม.ย.-02 พ.ค./ 05-09 พ.ค. 60

18,999.-

4,900.-

วันที่ 01-05/ 13-17/ 14-18/ 15-19/ 16-20/ 21-25/ 22-26/

17,999.-

4,900.-

17,999.-

4,900.-

17,999.-

4,900.-

23-27 พ.ค./ 28 พ.ค.-01 มิ.ย./ 29 พ.ค.-02 มิ.ย.60
วันที่ 03-07/ 04-08/ 05-09/ 06-10/ 10-14/ 11-15/ 12-16/
13-17/ 17-21/ 18-22/ 19-23/ 20-24/ 24-28/ 25-29/ 26-30
มิ.ย./ 27 มิ.ย.-01 ก.ค.60
วันที่ 02-06/ 03-07/ 04-08/ 09-13/ 10-14/ 11-15/ 16-20/
17-21/ 18-22/ 22-26/ 23-27/ 24-28/ 25-29/ 26-30 ก.ค./ 30
ก.ค.-03ส.ค.60/31 ก.ค.-04 ส.ค.60

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 600 เหรียญไต้ หวัน /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : ต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน หรื อ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้าว่างประทับตรา
เข้าออกเมืองอย่างตํ่า 2 หน้า
หมายเหตุ : สําหรั บผูเ้ ดิ นทางที่ อายุไ ม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดิ นทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย

GT-TPE XW01
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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
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
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปสําหรับคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 700 บาท ต่อท่าน เก็บทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดิ นทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รู ปแบบการให้บริ การหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการคอนเฟริ มเดินทาง
ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
GT-TPE XW01
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4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
4.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
**สําคัญ!! บริ ษทั ทําธุ รกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย,ฮ่องกง และจีน ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ งั สิ้ น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง 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 ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
7.บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
9.เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อแล้ว

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
GT-TPE XW01
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3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1.ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้องการเคลื่ อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่ สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่ นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิ นเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดาํ เนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2.ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3.หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิ ดขึ้นจริ 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 ี่ มี ร่า งกายแข็ง แรง และช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นได้อย่า งรวดเร็ วในกรณี ที่ เครื่ องบิ นมี ปั ญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตูฉุก เฉิ นได้
(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1.เนื่ อ งจากการวางแปลนห้ อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ งอาจทําให้ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว (Single) และห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่าน
จํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ 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 วนงานที่เกี่ ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้อง
แสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิ เศษทางการทูต ) ซึ่ ง อยู่เหนื อการควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ หมายรวมถึ ง ในระหว่า งการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี
ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทางถู กปฏิ เสธโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุ มโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ท ธิ
ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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