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วนัแรก กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – สนามบินเถาหยวน
12.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น  4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR มีเจาหนาท่ีคอย

ตอนรับ และบริการเร่ืองกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรท่ีน่ังบนเครือ่งบิน
15.10 น. เหิรฟาสู เมอืงเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR202

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)

20.00 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาท่ีประเทศไตหวันเร็ว กวาประเทศไทย  1
ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระ

พักที่  TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันทีส่อง หนานโถว – ลองเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วัดพระถงัซาํจัง๋ – วัดเหวนิหวู – รานใบชา - ไถจง

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง หนานโถว  (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นํา
ท าน ลอ ง เ รือชมคว าม งามของ
ทะ เลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN
MOON LAKE แหลงนํ้าจืดใหญท่ีสุด
บนเกาะไตหวัน ที่มาของช่ือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออก
ของทะเลสาบมี ลักษณะคลายพระ
อาทิตย และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบ
มีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบ
สุริยันจันทราเกิดจากการสรางเข่ือนกักเก็บนํ้าทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 750
เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปและนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด
เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด นําทานสกัการะอฐัขิองพระถงัซาํจัง๋ ณ วดั
พระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ต้ังอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่ือของพระในสมัยราชวงศถังท่ี
เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของทานทางการประเทศญ่ีปุนเปนผูเก็บดูแลรักษาไว
และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไวท่ีน่ี

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ** เมนปูลาประธานาธิบด*ี*
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จากนั้น นําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวูหรือ
วัดกวนอู วัดแหงน้ีเปนวัดใหมท่ีทางการญี่ปุนสราง
ข้ึนหลังจากทําการสรางเข่ือนทําใหวัดเกา 2 วัด จม
อยูไตเข่ือน การออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสราง
คลายกับพระราชวังกูกง ของประเทศจีน ภายใน
วิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซ้ือ
สัตย และคุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู
ณ วัด เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลม
เพื่อเปนการสักการะองคเทพเจากวนอู นาํทานชมิชา
อูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ เพ่ือให
ทานไดชงชาอยางถูกวิธีและไดรับประโยชนจากการด่ืมชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และ
เลือกซ้ือชาอูหลงท่ีข้ึนช่ือของไตหวันไปเปนของฝากและด่ืมทานเอง

จากนั้น นําทานเดินทางสูฟงเจยีไนทมารเก็ต นําทานเดินช็อปปง ถนนคนเดินของเมือง สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ท้ัง
ม้ือหลัก และอาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปงยาง ฯลฯ และทานยังสามารถ
เลือกซ้ือเส้ือผา รองเทากีฬา ไดในราคาท่ีถูกมากกวาในเมืองไทเป มีรานรองเทาใหทานเลือกมากมาย

ค่ํา  อิสระอาหารเย็น ใหทานช็อปปง และเลือกซื้อของกินตามอัธยาศัย

ทีพ่กั CITY RESORT TAICHUNG หรือเทยีบเทา

วันทีส่าม อนสุรณสถานเจยีงไคเชค็ – ตกึไทเป 101– รานสรอยสขุภาพ – รานพายสบัปะรด ยานซเีหมิ
นตงิ

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสราง
ข้ึนเพ่ือราํลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จ
ในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและ
รูปภาพประวั ติศาสตรสําคัญท่ีหาดูไดยาก
ภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปนทํา
จากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในทา
น่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหาร
ยามยืนเฝาอยู 2 นายตลอดเวลา และที่กําแพง
ดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมือง
การปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนที่ชั้นลางของอนุสรณสถาน
จะเปนหองจดัแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกท้ังท้ังยังมีการจัดโชวส่ิงของเคร่ืองใช รวมถึง
ภาพถาย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมที่แหงน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตนช่ัวโมง ต้ังแตเวลา
10:00-16:00 ของทุกวัน  พาทานแวะชมศนูย สรอยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ท่ีเปนเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ัง
แบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการ  ปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา
รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแตโบราณ ...นําทานเลือกซ้ือของ
ฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวัน ท่ีรานเหวยเกอ ภายในรานมีขนมของฝากมากมายไมวาจะเปน
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ขนมชื่อดังอยางพายสับปะรด ท่ีอบใหมมีรสชาติของแปงและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีกทั้งยังมีพาย
เผือก เคกนํ้าผ้ึง ของกินเลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซ้ืออยางปอรปคอรนชีส

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
จากน้ันนําทานไปยัง ตกึไทเป101 ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ
5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดานลางเปนหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวม
รานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิเชน ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN ,
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  เปน ตน (ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 หากทานใดมีความ
ประสงคทีจ่ะขึ้นชมววิ กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่ โดยคาตั๋วขึน้ตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคา 600 NTD) จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู ยานซีเหมินติง ต้ังอยูในเมืองไทเป ที่แหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวม
แฟช่ันท่ีทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน เส้ือผา รองเทา กระเปา
เคร่ืองสําอางค หรือของ ก๊ิฟชอปมากมายท่ีมีใหอัพเดทแฟช่ันเร่ือยๆ ไมวาจะเปนของท่ีมีแบรนด หรือไมมีแบรนด
อีกท้ังสินคามีแบรนดของทีน้ียังถือไดวามีราคาท่ีถูกเหมาะสําหรบันักชอปมากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ

ค่าํ  อสิระอาหารค่าํ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ ใหทานไดเลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั
พกัที่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา

วันที่สี่ อทุยานแหงชาตเิยหลวิ - ถนนโบราณจิว่เฟน – ผิงซ ี– หมูบานโบราณฉือเฟน - ปลอย
โคมขงหมิง

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติ เยหลิ่ว อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะ
พ้ืนท่ีเปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ
นาต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูซีฟูด
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นําทานเดินทางไปยัง หมูบานโบราณจิ่วเฟน ท่ีต้ัง
อยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟน ปจจุบัน
เปนสถานท่ีทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกท่ีมี
ชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ
ด้ังเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันใน
อดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชา
จากรานคา มากมาย

พาทานมุงหนาสู เมืองผิงซี หรือท่ีรู กันในช่ือ
เสนทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีช่ือเสียงโดงดังมา
จากภาพยนตรรักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE
APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แหงนี้เปน
หน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องน้ี จึงทําให
ท่ีน่ีไดช่ือวาเปนหน่ึงในเสนทางรถไฟสายโรแมนติ
กของไตหวันเลยทีเดียว และอีกหน่ึงสถานที่ท่ีอยู
ในเสนทางรถไฟผิงซี คือ หมูบานโบราณฉือเฟน
เปนหมูบานเล็กๆ ต้ังอยูในพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี
เปนหมูบานท่ีมีทางรถไฟพาดผานกลางหมูบาน
ถือวาเปนหมูบานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกท้ัง
ท่ีแหงน้ียังข้ึนช่ือในเรื่องของการปลอยโคมลอย
หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆป ท่ีแหงมีจะมีการจัด
เทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวัน
หยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุกทาน ปลอยโคมขงหมิง (หัวหนาทัวรและไกดทองถ่ินจะทํา
การแจกโคมขงหมิงใหทุกทาน โดยจะแบงเปน 4 คน ตอ 1 โคม) นอกจากน้ีทุกทานยังสามารถเดินชม หรือ
เพลิดเพลินไปกับรานอาหารทองถ่ิน หรือขนมช่ือดังไอศครีมถ่ัวตัด และรานขายของท่ีระลึกมากมาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิเถาหยวน

21.10 น. นําทานเหิรฟาสู กรงุเทพฯ สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR205
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)

00.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน(เครื่องบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาที่ทุกครัง้กอนทาํการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทองเท่ียวอาจมกีารสลับปรบัเปลีย่นขึน้อยูกับความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**

**การเดินทางในแตละครัง้จะตองมผูีโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวนดังกลาว บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา**

*** ขอบพระคณุทุกทานทีใ่ชบริการ ***
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ
หองละ

2-3 ทาน

1 เดก็ 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง
ไมมเีตยีง

(เด็กอายุต่าํกวา12ป)

พักเดี่ยวเพิม่
ราคาทวัร
ไมรวมตัว๋
เครือ่งบนิ

16 – 19 ธ.ค. 61 18,900 18,900 4,500 10,900

20 – 23 ม.ค. 62 18,900 18,900 4,500 10,900

17 – 20 ก.พ. 62 19,900 19,900 4,500 10,900

24 – 27 มี.ค. 62 19,900 19,900 4,500 10,900

 ** ราคาเด็กอายไุมเกนิ 2 ป 7,900 บาท**
***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่และหวัหนาทวัร

ทานละ 1,000 NTD /ทรปิ/ตอทาน***

อัตราคาบริการเพค็เกจรถตู VIP 7 ที่นั่ง

กําหนดการเดินทาง 4 – 5 ทาน 6 - 7 ทาน พักเดี่ยวเพิม่

เลอืกวันเดนิทางตามตองการ
เปลีย่นไฟทบนิไดตามตองการ

40,900 35,900 6,500

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 7,900 บาท**
***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่และหวัหนาทวัร

ทานละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอทาน***
** ราคานีไ้มสามารถรวมโปรรดูบัตรผอนชําระได **

** แพ็คเกจรถตู VIP เขารานขนมพายสับประรส 1 ราน **
** ราคาอาจมกีารเปล่ียนแปลง ขึน้อยูกับวันทีลู่กคาเดินทาง**

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกบัการทองเทีย่วแหงเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคาพืน้เมอืง ในนามของรานรัฐบาล
คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ชี้แจงลูกคาทกุทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก
ไมมีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรฐับาลทกุเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5200 NT /ทาน

อัตราคาบริการนีร้วม
R คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ
R คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี
R คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
R คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
R คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรอื  3 ทาน
R คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
R คาอาหารตามมื้อท่ีระบใุนรายการ
R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คา
ซกัรดี มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช
บรกิาร)
Tคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,000 NTD/ทริป/ตอทาน
Tคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

เง่ือนไขการชาํระคาบรกิาร
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือ

เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรอืชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรอืจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรบัเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรอืเดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีได

จายจริงจากคาบรกิารท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ัง
ตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด

4. การติดตอใดๆ กับทางบรษัิทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน



HERMESHOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-1026569 HOTLINE : 063-2692961 LINE ID : @tourhermes

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่ มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบรกิารตอไป

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา นําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลอง กับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวน
ใหญเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียว ท่ีมิไดเกิดจาก
ความผิดของทางบรษัิท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บปวย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสดุวิสัยอื่น เปนตน

7. อัตราคาบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดังน้ัน  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  แลกเปล่ียน เงินตราตางประเทศ คาต๋ัว
เคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

ขอแนะนํากอนการเดนิทาง
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100     มิลลิลิตรตอช้ิน ไดไม

เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา ส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน
1.1 สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครือ่งบินเทาน้ัน
2. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี

2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด     ไดแกแบตเตอรี่
สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําข้ึนเครื่องไดไมมีการจํากัด
จํานวน

2.2 แบตเตอรี่สํารองทีม่ีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคน
ละ 2 กอน

2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึนเครื่องในทุกกรณี
3. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
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