CODE:ITVTAIXW1

XW-T15:TAIWAN SUMMER SALE
ทัวรไตหวัน ไทจง เหยลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู ไทจง ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหยหลิ๋ว หมูบานซื่อเฟน ปลอยโคม
ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

เมนูพิเศษ : ชาบูไตหวัน ปลาประธานาธิบดี

พัก ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลําใหญ 415ที่นั่ง น้ําหนักกระเปา 20 KG
วันเดินทาง

ราคาผูใหญ

1-5 พ.ค
11-15 พ.ค
18-22 พ.ค
20-24 พ.ค
24-28 พ.ค
25-29 พ.ค
4-8 มิ.ย.
11-15 มิ.ย.
18-22 มิ.ย.
25-29 มิ.ย.

14,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988

ราคาเด็ก2-6ป
ไมเสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

ไมมีราคาเด็ก
INF 5,000฿

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

2-6 ก.ค.
10-14ก.ค.
16-20ก.ค.
23-27ก.ค.
30ก.ค.-3ส.ค.
6-10 ส.ค.
13-17 ส.ค.
14-18 ส.ค.
20-24ส.ค.
27-31ส.ค.
3-7ก.ย.
10-14ก.ย.

วันแรก

22.30 น.

วันที่สอง
00.20 น.
05.10น.
02.15 น.
07.05น.

เที่ยง

13,988
14,988
14,988
13,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988
13,988
14,988
14,988

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

25
25
25
25
25
25
25
25
31
25
25
25

สนามบินดอนเมือง

 พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคานเตอร 6-7 สายการบิน NOK SCOOT
โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู
ไทจง - ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต
 อาหารเที่ยง,เย็น
 เดินทางสูนครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182
สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางไป วันอังคาร, ศุกร และเสาร
สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางไป วันอังคาร, ศุกร และเสาร
สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางไป วันอาทิตย, จันทร, พุธ และพฤหัสบดี
สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางไป วันอาทิตย, จันทร, พุธ และพฤหัสบดี
(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )** คาทัวรไมรวม คาอาหารบนเครื่อง
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน เปนเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทย
ประมาณ 12เทาตั้งอยูหางจากชายฝงดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวย
เกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด หลังจากผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองแลวนําทาน เดินทางสูเมืองผูลี่ ระหวางแวะใหทานพักอิริยาบถ พักผอนเขาหองน้ํา และใหทาน
ไดชม ผลิตภัณฑคอสเมติก แบรนดไตหวันและญี่ปุน ในราคาพิเศษสุด
จากนั้นเดินทางสู ทะเลสาบสุริยันจันทรา
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิปดี
นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่
สวยงามไมวาจะเปนการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเขาไปชมความงดงาม
ของทะเลสาบอยางชิดใกล ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดด เดน ทําใหตัวทะเลสาบมองแลว
คลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยวซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา
สุริยันจันทรา นําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถัง
ซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป
หลังจากลองเรือเสร็จ นําทาน
นมัสการ ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซึ่งถือ
เปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย และยังมี
สิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้งอยูดานหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ
1 ลาน
เหรียญไตหวัน จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยูในภาค
ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน
ปจจุบันเปนศูนย วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมใน
ภาคกลางของเกาะไตหวันจํานวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา

ค่ํา

ของเมืองไทจงเพียงแตนอยกวาเมืองไทเปเทานั้นขณะเดียวกันยังเปนศูนยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ
ไตหวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตหวันจัดขึ้นในวัดเปาเจเมืองไทจงเปนประจําทุกป เมืองไทจงเปน
เมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบรอย จึงถูกถือวาเปนเมืองที่สะอาดที่สุดในไตหวัน ระหวางทางทาน
จะไดชม
ทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม จากนั้นนําทานเดินทางสู เฟงเจี่ยไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินมีรานคา
ครบครันจําหนายสินคา และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ไดแก ชานมไขมุก อิสระให
ทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ พรอมชมวิถีชีวิตของชาวไตหวัน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
:นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม CITY Suite Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน :

วันที่สาม

ไทจง - ไทเป - ชอปปงเคกพายสัปปะรด – อนุสรณเจียงไคเช็ค - รานดิวตี้ฟรี
ตลาดซื๋อหลินไนทมารเก็ต
 เชา,เที่ยง

เชา

 บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู
กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเปน
ศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะ
ไตหวัน มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 3 ลานคน ไทเปเปนเมืองหลวงที่มี
การเติบโตเร็วมาก ทานเดินทาง สู รานขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให
ทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไตหวัน
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไตหวันชาบู

เที่ยง
บาย

วันที่สี่
เชา

นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเปนแหลงรวม รูปภาพ
สิ่งของตางๆ ที่เปนประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ทานนายพล เจียงไคเช็ค
ตั้งแตสมัยที่ยังเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู
ตําแหนง
ผูนําประเทศ ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูปนทาน
นายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณแหง
นี้ จากนั้นนําทานไปชิมชารสชาติดี เหมาะแกการซื้อเปนของฝากคนทาง
บาน จากนั้นนําทานไปชอปปงสินคา ณ รานคาปลอดภาษีที่
DUTY
FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาที่
ถูกเปนพิเศษ จากนั้นนําทานช็อปปงตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต Shilin Night
Market เปนตลาดกลางคืนทีใ่ หญที่สุดในกรุงไทเป และ โดงดังที่สุดอีกดวย
ของขายที่นี่แทบจะมีครบทุก อยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เสื้อผา รอง
เทา เปดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุนี้ ซื่อหลินเลยกลายเปนสถานที่ Night Life
อันโดงดังของไตหวัน ในซื่อหลินไนทมารเก็ตมี Shilin Night Market Food
Court ฟูดคอรทชั้นใตดิน (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวก
ในการชอปปง )
:เขาสูที่พัก โรงแรม Green World Song Jiang หรือระดับใกลเคียง
กัน:

ไทเป - ผิงซี - ซื่อเฟน-เหยหลิ๋ว- ถายรูป -ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู
เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป (New Taipei City) จุดทองเที่ยวยอดฮิตของ
เสนทางรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี(PingxiLine) อยูระหวางสถานีซือ
เฟนและสถานีตาหัว ( Dahua Station) ชื่อ “ซือเฟน” ตั้งตามชื่อของ
ครอบครัวดั้งเดิมผูพัฒนาพื้นที่แหงนี้ ไฮไลทของการทองเที่ยว ซื่อเฟน
คือการปลอยโคมลอย จากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเลนที่ถนน
สายเกาซึ่งเปนถนนเลียบทางรถไฟไดเลย มีทั้งรานคา รานอาหารเรียง
รายตลอดสองขางทาง ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานใน
กระบอกไมไผก็มีใหบริการ (คาทัวรไมรวมคาโคม) จากสถานีเดินไป

 เชา,เที่ยง

น้ําตกสือเฟน ใชเวลาประมาณ 30 นาที น้ําตกสือเฟนเปนหนึ่งในจุดทองเที่ยวยอดนิยมของเสนทางรถไฟ
สายผิงชีเพราะเปนน้ําตกขนาดใหญจนไดชื่อวาเปนไนแองการาไตหวัน จุดทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหงคือ
สะพานแขวน Jing-an เปนสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถายืนอยูบนสะพานจะสามารถมองเห็นถนน
สายเกาผิงซีและแมน้ําจีหลงไดอยางชัดเจน
เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู เหยหลิ่ว มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล การกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือก
โลกประกอบดวยโขดหิน ชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี
และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้ง
เกาะไตหวัน และ ทั่วโลก จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู ไทเป เมือง
หลวงของไตหวัน เดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้น ชั้น 89
คาขึ้นชมวิวทานละ 600NT) ถายรูปตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร
สัญลักษณของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย
ภายในตัวอาคาร มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ดวย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเปน
แหลงชอปปงแหงใหม ที่เปนที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมี
หางสรรพสินคาและชอปปงมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณนี้ จากนั้น นํา
ทาน ชอปปง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกวา สยามสแควร
เมืองไทย มีทั้งแหลงเสื้อผา แบรนดเนมสไตลวัยรุน กระเปา ของฝากคน
ที่ทานรัก รองเทายี่หอตาง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดที่ดัง ของ
ญี่ปุน รวมทั้งยี่หอตางๆ เชน, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS,
NIKE แตในสวนของราคาที่ประเทศ ไตหวัน ถือวาถูกที่สุดในโลก
(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง )
:นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Green World Song Jiang หรือระดับใกลเคียงกัน:

วันที่หา

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

เชา
 อาหารเชาแบบกลองที่สนามบิน
นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน
06.20 น.
สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอังคาร , ศุกร และเสาร
09.05น.
สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอังคาร, ศุกร และเสาร
09.40 น.
สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอาทิตย , จันทร, พุธ และพฤหัสบดี
12.15น.
สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอาทิตย , จันทร, พุธ และพฤหัสบดี
เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (สายการบินมีบริการจําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ) **คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
........................................
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และ
ผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทาง
หรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
หมายเหตุ:อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อทานตกลงเดินทาง
จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน

คาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจง
บริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได
*** หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา
ตองจายคาชดเชยเพิ่ม ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง***
อัตราคาบริการรวม คาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมที่พัก 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน
อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานที่ตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20กก. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล
ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตาม
รายการ *คาบริการนี้รับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น
ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทํา
หนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว คาภาษีการ
บริการ 3% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ,คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 800฿, คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1000 NT
สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ **ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศ
เก็บคาวีซา **
เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ **กรุณาตรวจสอบ
กอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมือง
ทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ
**กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน *ราคาไมรวมคาวีซา
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัด
จํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา
และบริษัทฯ และเมื่อทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับทาน
ไดทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏิวัติ
อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยว
สละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหง
แบบชําระเต็มมีเงื่อนไข

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ
7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัท
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป)
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

