วันทีหนึง

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

.

น.

นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน แถว สายการบินนกสกู๊ต ซึง
จะมีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรืองของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทังเช็คอินรับ
บัตรทีนังบนเครืองบิน
(หรือนัดหมายเวลา 22.00น. สําหรับวันทีไฟลท์บินเวลา . น.)

วันทีสอง
.

สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัม
จัง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี
น. เหิรฟ้ าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกูต๊ เทียวบินที XW182 (ไม่มีบริการอาหาร
บนเครือง) (ใช้ระยะเวลาบิน ชัวโมงโดยประมาณ)
(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนัน โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าทีอีกครัง)
เทียวบิน
เวลาไป
วัน (สัปดาห์)
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
.
.
XW182
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
.
05.10
วันเสาร์

07.05 น.

เช้า

เทียง

บ่าย

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขันตอนของด่านศุลกากร
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนัน นําคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ซึง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็ นมณฑลทีใหญ่ทีสุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตังชือ
เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นําผลไม้)
ระหว่างทางนํ าท่าน เทียวชม วัดจงไถซาน ซึงถือว่าเป็ นวัดทีใหญ่ทีสุดในโลก งบประมาณ
สร้างกว่าหมืนล้านบาท มีความสูง
เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก
มีโครงสร้างทีแข็งแกร่งมาก เมื อปี
เกิดแผ่ นดิ นไหวอย่างรุนแรงทีเมืองหนานโถว
พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้ นหายไป แต่วดั จงไถถานนี กลับไม่เป็ นอะไรเลย สร้าง
ความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมาก มีหอ้ งเรียนกว่า ,
ห้อง เพือให้พระสงฆ์ได้ศึกษา
พระธรรม นําท่านกราบ นมัสการสิงศักดิสิทธ์ภายในวัด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ ต์)

นําท่านลงเรือสําหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็ นสถานทีท่องเทียวอีกจุดหนึ งที
เป็ นที นิ ย มของชาวไต้ห วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่ ง นี จ ะมี จุ ด สํา คั ญ ที ท่ อ งเที ยวมากมาย

เทียง

ทะเลสาบแห่งนี มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเล็ก
ทีสุดในโลก นํ าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจังที วัดพระถังซัมจัง ทีอันเชิญมาจาก
ชมพูทวีป นํ าท่านนมัสการสิงศัก ดิ สิ ทธิ ที วัดเหวิ นหวู่ สัก การะศาสดาขงจือเทพเจ้าแห่ง
ปั ญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซือสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ทีตังอยูห่ น้าวัด
ซึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หลังจากนันนําคณะเดินทางสูเ่ มืองเจียอี เพือพักผ่อน
เตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวันรุ่งขึน
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เจียอี – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานทีมีชือเสียง
สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที ร้านชา ชาทีขึนชือ
ทีสุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุ ณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็ นของฝากทีคนไทยนิ ยมซือกลับเป็ นของฝาก
จากนันเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน

คํา
พักที

หลังอาหารกลางวันนํ าท่านชมจุดท่องเทียวสําคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึงเป็ น
อุทยานทีมีความสวยงาม และมีชือเสียงทีสุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็ นอุทยานทีมี
สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่ าก และมีชือเสียงทีสุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชม
ดืมดํากับธรรมชาติของป่ าศักดิสิทธิอาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับกับต้นสน
สูงชัน อายุกว่า , ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ และในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิ เดือน และเดือน ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระทีจะบานสะพรังพร้อม
กับพรรณไม้อีกนานาชนิ ด จากนั นนํ าท่าน นังรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนี รถบัส และ
เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองทีใหญ่เป็ นอันดับ ของไต้หวันเป็ นเมืองทีเป็ นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คํา
พักที
วันทีสาม
เช้า

วันทีสี
เช้า

เทียง
บ่าย

จากนันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่
ํ ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึงการ
แช่ นําแร่ เ ชื อว่ า ถ้า ได้แ ช่ นําแร่ แ ล้ว จะทํา ให้ผิ ว พรรณสวยงามและช่ ว ยให้ร ะบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึน
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC
SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกูก้ ง – ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ
ของไต้หวัน ทังการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูต่ อน
เหนื อของประเทศ มีประชากรประมาณ
ล้านคน นําท่านเลือกซือของฝาก ขนมพาย
สับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น)
จากนันนําท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนียม) ทีเป็ นเครืองประดับเพือสุขภาพ มี
ทังแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้ องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดใน
ร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครืองประดับลําค่าของชาวไต้หวัน
ตังแต่โบราณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสียวหลงเปา
จากนั นนํ าท่านชม อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทีสร้างขึนเพือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ซึงใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืนทีประมาณ
205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาํ คัญทีหาดูได้
ยากภายในอนุ สรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั นทําจากทองสัมฤทธิประธานาธิบดีเจียงไค
เช็คในท่านั งขนาดใหญ่ทีมีใบหน้ายิมแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่ นายตลอดเวลา
และทีกําแพงด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ คํา
คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนทีชันล่างของอนุ สรณ์สถานจะเป็ นห้องจัด
แสดงประวัติของอดี ตประธานาธิ บดี เจียงไคเช็ค อีกทังทังยังมีการจัดโชว์สิงของเครืองใช้
รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ งพิเศษหากใครได้มาเยียมทีแห่งนี คือ พิธีเปลียนเวรทหาร ซึงจะมี
ทุ ก ๆต้น ชัวโมง ตั งแต่ เ วลา : - : ของทุ ก วัน หลั ง จากนั นนํ า ท่ า นแวะร้า น
COSMETIC ทีมีเครืองสําอางรวมถึงพวกยา / นํามัน / ยานวดทีขึนชือของไต้หวันให้ทุกท่าน
ได้เ ลื อ กช้อ ปกันอย่า งเต็ ม ที จากนั นเข้า ชม พิ พิ ธ ภัณฑ์พ ระราชวัง แห่ ง ชาติ กู ้กง เป็ น
พิพิธภัณฑ์ทีเก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ทีมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี
เป็ นหนึ งในพิพิธภัณฑ์ทีใหญ่ทีสุ ดในโลก ซึ งของลําค่ าทางประวัติศ าสตร์มีอ ยู่ทีนี จํานวน
มากกว่า 620,000 ชินจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึงหนึ ง
ชุด 5,000 ชิน) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาดเครืองปั นดินเผา เครืองทอง
สําริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านทีชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็ นเครืองถมของ

คํา
พักที
วันทีห้า
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

จีน หรื อ Cloisonné หรื อ การลงยาทองแบบอิ ส ลา
มิค ทีเป็ นเทคนิ คทีแวดวงโลก อัญมณี หันมาสนใจ
มากขึ น ซึ ง สาม ารถเ รี ยกค ว า มสนใจ จ าก
ดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ได้ไม่น้อยทีเดียว อีกทังยังมีหอ้ ง
แสดงหยกทีลําค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็ น
รูปผักกาดขาวทีมี ตกแตนเกาะอยู
ั
่” ทีได้รับการ
จัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็ นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชัน” “งาช้างแกะสลัก
17 ชัน” ที มี ชื อเสี ย ง แม้แ ต่ ต ราลัญ จกร ของจัก รพรรดิ เ ฉี ย นหลงที ยิ งใหญ่ ” ก็ อ ยู่ที
พิพิธภัณฑ์แห่งนี จากนันนําท่านสนุ กสนานกับการช้อปปิ งในย่าน ซือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็ น
ตลาดกลางคืนทีถือว่าใหญ่ทีสุดในกรุงไทเป และมีชือเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี
ท่านสามารถเลือกซือของกิน ของฝาก เสือผ้า ร้องเท้า เครืองสําอางค์ กระเป๋า หรืออืนๆ อีก
มากมาย ด้วยความทีตลาดแห่งนี เดินทางสะดวก อยูใ่ กล้รถไฟฟ้ า MRT ภายในตลาดมีโซน
อาหารของกินหลากหลายมากมาย อยูบ่ ริเวณชันใต้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET
FOOD COURT และของที ทุ กท่านไม่ควรพลาดยังที แห่งนี เมือมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยัก ษ์
HOT-STAR ซึงทีไต้หวันราคาถูกกว่าทีขายในไทยบ้านเราอี กด้วย อี กทังยังถือได้ว่าเป็ นต้น
กําเนิ ดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได้ นอกจากยังมีชานมไข่มุก เต้าหูเ้ หม็น หรือพวกของทอด
ต่างๆ
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย ณ ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
FUHSIN HOTEL ระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หมู่บา้ นโบราณจิวเฟิ น – อุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป
- ซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิวเฟิ น ทีตังอยูบ่ ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิวเฟิ น ปั จจุบนั เป็ น
สถานทีท่องเทียวทีเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดังเดิ มของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชืนชมวิวทิวทัศน์ รวมทังเลือกชิมและ
ซือชาจากร้านค้า มากมาย เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เย่หลิว อุทยานแห่งนี ตงอยู
ั ท่ างส่วน
เหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพืนทีเป็ นแหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ า
ทะเลและลมทะเล ทํ าให้เ กิ ด โขดหิ น งอกเป็ นรู ป ร่ า ง ลั ก ษณะต่ า งๆ น่ า ตื นตาที เ ดี ย ว
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึงมีชอเสี
ื ยงโด่งดังไปทัวโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดแบบไต้หวัน
และนํ าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป
ตึ กทีมีความสูงเป็ นอันดับ ของโลกใน
ปั จจุบนั (อันดับในปี 2016) ซึงมีความสูงถึง
เมตร
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู พระกระโดดกําแพง

พักที
วันทีหก
เช้า
. น.
12.40 น.

หลั ง จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ซี เ หมิ น ติ ง ไนท์ม าร์เ ก็ ต ตั งอยู่ใ นเมื อ งไทเป ที แห่ ง นี
เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชันทีทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน
ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน เสือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครืองสําอางค์
หรือของ กิฟช้อปมากมายทีมีให้อัพเดทแฟชันเรือยๆ ไม่ว่าจะเป็ นของทีมีแบรนด์ หรือไม่มี
แบรนด์ อีกทังสินค้ามีแบรนด์ของทีนียงั ถือได้ว่ามีราคาทีถูกเหมาะสําหรับนักช้อปมากมาย
ให้ได้มาช้อปปิ งกันอย่างจุใจ
FUHSIN HOTEL ระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า
สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นําผลไม้)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบิ นนกสกู๊ต เทียวบินที XW181 (ไม่ มีบริการ อาหารบน
เครือง) (ใช้ระยะเวลาบิน ชัวโมงโดยประมาณ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนัน โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าทีอีกครัง)
เทียวบิน
เวลาไป
วัน (สัปดาห์)
09.40
12.40
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
XW181
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
06.20
09.20
วันเสาร์
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
–
–
–
–
–
–

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
- ท่าน
,777
20,777
19,777
,777
20,777
19,777

พัก
ราคาทัวร์
เด็ก ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เดียว ไม่รวมตัว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิม เครืองบิน
,777
,777
6,000 11,900
20,777
20,777
6,000 12,900
19,777
19,777
6,000 12,900
,777
,777
6,000 11,900
20,777
20,777
6,000 12,900
19,777
19,777
6,000 12,900

– มกราคม
– มกราคม
– มกราคม
ม.ค. – ก.พ.
ม.ค. – ก.พ.

,777
20,777
19,777
,777
20,777

,777
20,777
19,777
,777
20,777

,777
20,777
19,777
,777
20,777

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

11,900
12,900
12,900
11,900
12,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ปี ,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ ,
NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมื องจีนเพื อโปรโมทสินค้า
พืนเมื อง ในนามของร้านรัฐบาล คื อ ใบชา, เจอมาเนี ยม, ปะการังสีแ ดง ซึ งจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทังสิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็ บค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน ,
NT /ท่าน
**โรงแรมทีพัก และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสลับปรับเปลียนขึนอยูก่ บั ความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา**
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่านหรือ ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ , ,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่า อิน เตอร์เน็ ต ค่ าซักรี ด มินิ บาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื องดื มที สังเพิมนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ ,
NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงิ นค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชอในเอกสารการจอง)
ื
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท
อย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่อ งเที ยวหรื อ เอเจนซีต้อ งการขอรับเงิ นค่าบริ การคื น นั กท่อ งเทียวหรื อ เอเจนซี (ผู ม้ ี ชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที
ชําระแล้ว
. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว
. ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมดทังนี ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํา
เทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

3. การเดิ นทางที ต้องการันตี มัดจําหรื อซือขาดแบบมี เงื อนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัว ร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อ ใช้บริ การตามที ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่ า
บางส่ ว นหรื อทังหมด หรือ ถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ทจะไม่คื นเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที มีวีซ่า แต่ หากทาง
นักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทาง
บริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชือ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชือ เลขทีหนั งสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือ
เอเจนซี มิได้สง่ หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที เพิ มขึ น ของ
นักท่องเทียว ทีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง
หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา
ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลี ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ าติ ด ตัวขึนเครืองบิน ต้องมี ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตรต่อชิน ได้ไม่เกิน ชิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึงมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนํา
ออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน ละ ใบเท่านั น ถ้า
สิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลด
ใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
1.1 สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้อง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
2. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี
2.1 แบตเตอรีสํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด
ได้แก่แ บตเตอรี สํา รองที มี ความจุ ไ ฟฟ้ าน้อ ยกว่า ,
mAh หรื อ น้อ ยกว่า
Wh
สามารถนําขึนเครืองได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
2.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า ,
- ,
mAh หรือ
Wh สามารถ
นําขึนเครืองได้ไม่เกินคนละ ก้อน
2.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า ,
mAh หรือ
Wh ห้ามนํ าขึนเครืองใน
ทุกกรณี
3. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
****************************************

