วันทีหนึง
. น.

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน แถว สายการบินนกสกูต๊ ซึงจะมี
เจ้าหน้าทีคอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรืองของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทังเช็คอินรับบัตรที
นังบนเครืองบิน
(หรือนัดหมายเวลา 22.00น. สําหรับวันทีไฟลท์บินเวลา . น.)

วันทีสอง

สนามบิ น เถาหยวน – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริ ยัน จันทรา – วั ด พระถั ง ซั ม จัง - หมู่ บ า้ น
วัฒนธรรม ชนเผ่า – ไถจง
เหิรฟ้ าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกูต๊ เทียวบินที XW182
(ไม่มีบริการอาหารบนเครือง) (ใช้ระยะเวลาบิน ชัวโมงโดยประมาณ)

02.15 น.

(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนัน โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าทีอีกครัง)
เทียวบิน
เวลาไป
วัน (สัปดาห์)
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
.
.
XW182
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
.
05.10
วันเสาร์

.

เช้า

น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่ านขันตอนของด่าน
ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนัน นําคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ ซึง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็ นมณฑลทีใหญ่ทีสุดของประเทศไต้หวัน และได้รบั การตัง
ชือเล่นว่า MOTHER EARTH OF TAIWAN (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และนําผลไม้
นําทุกท่านลงเรือสําหรับคณะเพือ ล่องทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ซึงเป็ นอีกหนึ งสถานทีท่องเทียว
ที โด่งดัง และเป็ นที นิ ยมในหมู่นักท่องเที ยว อี กแห่งของชาว
ไต้หวัน โดยบริ เ วณรอบๆ ทะเลสาบแห่ง นี มี จุดท่ อ งเที ยวที
สํา คัญ มากมาย และทะเลสาบแห่ง นี ยัง มี ค วามยาวถึ ง 33
กิโลเมตร จากนันนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที
เล็ กที สุ ดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี อีกทังนํ าคณะนมัสการ

เทียง
บ่าย

คํา
พักที

พระอัฐิของพระถังซัมจังที วัดพระถังซัมจัง ที อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึ งของกินที พลาด
ไม่ได้เมือใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา นั นคือ ไข่ตม้ ใบชา ซึงถือเป็ นของกิน หรือ
ของทานเล่นทีเป็ นทีนิ ยมในหมู่นักท่องเทียวทีมาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่า
ใครก็ตอ้ งลิมลอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ ต์)
นํ าท่าน นังกระเช้าลอยฟ้ า เยียมชม หมู่บา้ นวัฒนธรรม
ชนเผ่า หรือ Formosan Aboriginal Culture หนึ งจุดไฮไลท์ของ
ไต้ห วัน ที รวมความหลากหลายสี ส รรไว้ใ นที เดี ยว หมู่บ า้ น
วัฒนธรรม ชนเผ่า ตังอยูเ่ มืองหน่ านโถว ซึงหมู่บา้ นแห่งเป็ น
สถานทีทีจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพืนเมืองแบบ
ดังเดิ ม เช่น การเต้นรํา แบบพื นเมื อ งดังเดิ ม การร้อ งรํา ทํา
เพลง และการ จําลองพิธีการแต่งงานแบบพืนเมืองดังเดิม อีก
ทังยั งมี ห มู่บ า้ นจํา ลองของแต่ ละชนเผ่ า รวมถึ ง ให้ ท่ า นได้
เลือกซื อของที ระลึก ณ ร้านขายของที ระลึกของแต่ละชนเผ่ า
นอกจากนัน ณ ทีแห่งนี ยงั มี สวนพฤกษชาติให้ท่านได้รบั ชม

ความสวยงามของธรรมชาติ ซึงในช่วงมีนาคมของทุกปี จะเข้าสู่ ช่วงเทศกาลดอกลาเวนเดอร์
และสวนสนุ กให้ท่านได้สนุ กสนานครืนเครง (ไม่รวมค่าเครืองเล่น)
(ช่ ว งประมาณปลายเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ – มี น าคม ของทุ กปี เป็ นช่ ว งฤดู ใ บไม้ผ ลิ ดอก
ซากุระกําลังเบ่งบาน ทังนีขึนอยู่กบั สภาพอากาศ)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน
SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้า

เทียง

คํา
พักที
วันทีสี
เช้า

จากนันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่
ํ ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึงการแช่
นําแร่เชือว่าถ้าได้แช่นาแร่
ํ แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึน
ฟาร์มแกะชิงจิง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้ าชิงจิง) - COSMETIC SHOP
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าทุ กท่ านเ ดิ นทางสู่ ฟาร์ ม แ กะชิ ง จิ ง หรื อ Cingjing Fram ที ไ ด้ รั บ สมญานามว่ า
“สวิ ต เซอร์แ ลนด์แ ดนไต้ห วัน ” ตังอยู่ ใ นเขต หมู่ บ ้า น Datong Village แห่ ง เมื อ งหนานโถว
(Nantou) บนภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศทีเย็น สบายตลอดปี พร้อมทังวิวทิวทัศน์ที เมือปี ค.ศ.
1961 มี น ายทหารที ไปรบจากสงคราม คอมมิ ว นิ ส ต์ ในแถบชายแดนไทย-พม่ า -ยูน นาน
กลับคืนสู่ไต้หวัน ได้เริมทําการพลิกฟื นผืน ดินตรงนี ให้เป็ นฟาร์มแกะชิงจิงทีสวยงามในปั จจุบนั
(ในช่ วงเดื อนมี นาคม-พฤษภาคม ดอกซากุระของฟาร์มแกะชิ งจิงจะผลิ ดอกเบ่งบาน
พร้อมกัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน
จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทาง Cingjing Skywalk (ทางเดิ น ลอยฟ้ า ชิ ง จิง ) ที มี ความสู ง ประมาณ
,
เมตรจากระดับ นํ าทะเล ให้ทุ ก ท่ า นได้เ ดิ น เก็ บ ภาพบรรยากาศ พร้อ มสัม ผัส ความ
สวยงามของธรรมชาติและทัศนี ยภาพทีสวยงาม หลังจากนันนําท่านแวะ COSMETIC SHOP ทีมี
เครืองสําอางรวมถึ งพวกยา / นํ ามัน / ยานวดที ขึนชือของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกัน
อย่างเต็มที
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เจียอี – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทียง

นําคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานทีมีชือเสียงสลับ
กับภูเขาน้อยใหญ่อนั สวยงาม จากนั นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที ร้านชา ชาทีขึนชือทีสุดของ
ไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็ นพัน
เมตรจากระดับนําทะเล และเป็ นของฝากทีคนไทยนิ ยมซือกลับเป็ นของฝาก
จากนันเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน เมนูอาหารจีนท้องถิน
หลัง อาหารกลางวันนํ า ท่ า นชมจุ ดท่ อ งเที ยวสํา คัญต่ า งๆภายในอุ ท ยานฯ อาลี ซ าน ซึ งเป็ น
อุทยานที มีความสวยงาม และมีชือเสียงที สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็ นอุทยานที มี
สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่ าก และมีชือเสียงทีสุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชมดืม
ดํากับธรรมชาติของป่ าศักดิสิทธิอาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับกับต้นสนสูงชัน
อายุกว่า , ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ ์ และในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ เดือน และเดือน ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระทีจะบานสะพรังพร้อมกับพรรณ
ไม้อีกนานาชนิ ด จากนั นนํ าท่าน นังรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนี รถบัส และนเดินทางมุ่ง
หน้า สู่ เมื อ งไทจง เมื องที ใหญ่เ ป็ นอันดับ ของไต้หวันเป็ นเมื อ งที เป็ นศูนย์กลางทางด้า น
การศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

(ช่ วงประมาณเดื อนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็ นช่ วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระ
กําลังเบ่งบาน ทังนีขึนอยู่กบั สภาพอากาศ)
คํา
พักที

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน
TALMUD HOTEL – YUAN DE หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห้า

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่
ตึกไทเป
– ย่านซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทัง
การศึ กษา การค้า อุ ตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนื อของประเทศ มี

เช้า

เทียง

คํา
พักที

ประชากรประมาณ ล้านคน พาท่ า นแวะชมศู น ย์ สร้อ ยสุ ข ภาพ(เจอมาเนี ยม) ที เป็ น
เครืองประดับเพือสุขภาพ มีทังแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้ องกันรังสี
ช่ ว ยการไหลเวี ย นของเลื อ ดในร่ า งกายคนเรา รวมทั งมี ช มหยกไต้ห วัน และปะการัง แดง
เครืองประดับลําค่าของชาวไต้หวันตังแต่โบราณ นํ าท่านเลือกซือของฝาก ขนมพายสับปะรด
ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสียวหลงเปา
จากนั นนํ า ท่ า นชม อนุ สรณ์สถานเจีย งไคเช็ ค ที สร้า งขึ น เพื อ
รําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึงใช้เวลาในการสร้างถึง
3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืนทีประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์
สําคัญที หาดูได้ยากภายในอนุ สรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั น
ทําจากทองสัมฤทธิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านังขนาดใหญ่ที
มีใบหน้ายิมแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่ นายตลอดเวลา
และที กําแพงด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญาทางการเมืองการ
ปกครองของท่ า นอยู่ คํา คื อ จริ ยธรรม ประชาธิ ป ไตย และ
วิทยาศาสตร์ โซนทีชันล่าของอนุ สรณ์สถานจะเป็ นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค อีกทังทังยังมีการจัดโชว์สิงของเครืองใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ งพิเศษหากใคร
ได้มาเยียมทีแห่งนี คือ พิธีเปลียนเวรทหาร ซึงจะมีทุกๆต้นชัวโมง ตังแต่เวลา : - :
ของทุกวัน และนํ าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป
ตึกทีมีความสูงเป็ นอันดับ ของ
โลกในปั จจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึงมีความสูงถึง
เมตร หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตังอยู่ในเมืองไทเป ทีแห่งนี เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ
เป็ นแหล่งรวมแฟชันที ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะ
สินค้าแฟชัน เสือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครืองสําอางค์ หรือของ กิฟช้อปมากมายทีมีให้อพั เดท
แฟชันเรือยๆ ไม่วา่ จะเป็ นของทีมีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทังสินค้ามีแบรนด์ของทีนียงั ถือได้
ว่ามีราคาทีถูกเหมาะสําหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ งกันอย่างจุใจ
อิสระอาหารคํา ณ ซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
FUHSIN HOTEL ระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีหก
เช้า
. น.
12.15 น.

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นําผลไม้)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกูต๊ เทียวบินที XW181
(ไม่มีบริการอาหารบนเครือง) (ใช้ระยะเวลาบิน ชัวโมงโดยประมาณ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบินนกสกูต๊ จะมี การปรับเปลียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนัน โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าทีอีกครัง)
เทียวบิน

เวลาไป
09.40

12.40

06.20

09.20

วัน (สัปดาห์)
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
วันเสาร์

XW181

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
01 – 06 กุมภาพันธ์
05 – 10 กุมภาพันธ์
07 – 12 กุมภาพันธ์
08 – 13 กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
22 – 27 กุมภาพันธ์
ก.พ. – มี.ค.

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

เด็ก
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุตากว่
ํ า ปี )

(เด็กอายุตากว่
ํ า ปี )

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

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

พัก
เดียว
เพิม

ราคาทัวร์
ไม่รวมตัว
เครืองบิน

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

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

28 ก.พ – 05 มี.ค.
01 – 06 มีนาคม
– มีนาคม
07 – 12 มีนาคม
08 – 13 มีนาคม
– มีนาคม
14 – 19 มีนาคม
15 – 20 มีนาคม
– มีนาคม

21,777
21,777
,777
20,777
19,777
,777
19,777
19,777
,777

21,777
21,777
,777
20,777
19,777
,777
19,777
19,777
,777

21,777
21,777
,777
20,777
19,777
,777
19,777
19,777
,777

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

13,900
13,900
11,900
12,900
12,900
11,900
12,900
12,900
11,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ปี ,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ ,0 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐ บาลไต้ห วั น ร่ว มกับการท่ อ งเที ยวแห่ ง เมื อ งจีน เพื อโปรโมทสิน ค้า
พื น เมื อ ง ในนามของร้า นรัฐ บาล คื อ ใบชา, เจอมาเนี ยม, ปะการัง สีแ ดง ซึ งจํา เป็ นต้อ งระบุ ไ ว้ใ น
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทังสิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวน
เงิน ,
NT /ท่าน
**โรงแรมทีพัก และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสลับปรับเปลียนขึนอยูก่ บั ความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
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
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อ รายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ ,
NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % และภาษี หกั ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที ยวหรือเอเจนซี ไม่ชําระเงิ น หรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ านถู ก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณี ทีนั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือเอ

เจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือ
ทําเรื องขอรับเงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั ง สื อมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว
. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว
. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมดทังนี ทางบริษัท
จะหักค่าใช้จ่ายที ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที ชําระแล้วเนื องในการเตรี ยมการจัดการนํ าเที ยว
ให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทังหมด
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. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศ
ทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเทียวทุก
ท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํา นําหน้า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที เดิ นทางจริ งของประเทศที เดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียว
ที มิ ไ ด้เ กิ ดจากความผิ ดของทางบริ ษั ท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการ
บริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน
ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการปรั บ ราคาค่ า บริ ก ารเพิ มขึ น ในกรณี ที มี ก ารเปลี ยนแปลงอั ต รา
แลกเปลี ยน เงิ นตราต่ า งประเทศ ค่ าตัวเครื องบิ น ค่า ภาษี เ ชือ เพลิ ง ค่ า ประกัน ภัยสายการบิ น การ
เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ า ติ ด ตัว ขึ น เครื องบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น
มิ ลลิ ลิตรต่อชิน ได้ไม่ เกิ น ชิน โดยแยกใส่ถุง พลาสติ กใสซึ งมี ซิปล็ อ คปิ ด สนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าที ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน ละ ใบเท่านั น ถ้า
สิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้
ท้องเครืองบินเท่านัน
1.1 สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน

2. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี
2.1 แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด
ได้แก่แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า ,
mAh หรือน้อยกว่า
Wh สามารถ
นําขึนเครืองได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
2.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า ,
- ,
mAh หรือ
Wh สามารถนํ า
ขึนเครืองได้ไม่เกินคนละ ก้อน
2.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า ,
mAh หรือ
Wh ห้ามนํ าขึนเครืองในทุ ก
กรณี
3. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
****************************************

