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วันที่หนึ่ง
23.00 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกูต๊ ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่
นัง่ บนเครื่องบิน
(หรือนัดหมายเวลา 22.00น. สาหรับวันที่ไฟลท์บินเวลา 01.00 น.)

วันที่สอง

สนามบิ น เถาหยวน – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริ ยัน จันทรา – วั ด พระถั ง ซั ม จั ๋ง - หมู่ บ า้ น
วัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – ไถจง
เหิรฟ้ าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW182
(ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)

02.15 น.

(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
เที่ยวบิน
เวลาไป
วัน (สัปดาห์)
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
02.25
07.05
XW182
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
01.00
05.10
วันเสาร์

07.05 น.

เช้า

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่ านขั้นตอนของด่าน
ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น นาคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็ นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รบั การตั้ง
ชื่อเล่นว่า MOTHER EARTH OF TAIWAN (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และน้ าผลไม้
น าทุ ก ท่ า นลงเรื อ ส าหรับ คณะเพื่ อ ล่ อ งทะเลสาบสุ ริ ยัน จัน ทรา ซึ่ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง สถานที่
ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็ นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ
ทะเลสาบแห่ ง นี้ มี จุ ดท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ มากมาย และทะเลสาบแห่ง นี้ ยัง มี ค วามยาวถึ ง 33
กิโลเมตร จากนั้นนาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่
เล็ กที่ สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้ง นาคณะนมัสการ
พระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ วัดพระถังซัมจั ๋ง ที่อนั เชิญมาจาก
ชมพูทวีป รวมถึ งของกินที่ พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยัง
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา นัน่ คือ ไข่ตม้ ใบชา ซึ่งถือเป็ นของกิน
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หรือของทานเล่นที่เป็ นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา ถือได้ว่า
ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งลิ้ มลอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ ต์)
บ่าย น าท่ า น นั ง่ กระเช้ า ลอยฟ้ า เยี่ ย มชม หมู่ บ ้า น
วัฒนธรรม 9 ชนเผ่า หรือ Formosan Aboriginal Culture
หนึ่ งจุดไฮไลท์ของไต้หวัน ที่รวมความหลากหลายสีสรรไว้ในที่
เดียว หมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ า ตั้งอยู่เมืองหน่ านโถว ซึ ง
หมู่บา้ นแห่งเป็ นสถานที่ที่จดั แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวพื้ นเมืองแบบดั้งเดิม เช่น การเต้นราแบบพื้ นเมืองดั้งเดิม
การร้อ งร าท าเพลง และการ จ าลองพิ ธี ก ารแต่ ง งานแบบ
พื้ นเมื องดั้งเดิ ม อี ก ทั้งยั งมี ห มู่บา้ นจาลองของแต่ ละชนเผ่ า
รวมถึงให้ ท่ านได้เลือกซื้ อของที่ระลึก ณ ร้านขายของที่ระลึก
ของแต่ละชนเผ่า นอกจากนั้ น ณ ที่แห่งนี้ ยังมี สวนพฤกษชาติ
ให้ท่านได้รับชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งในช่วงมีนาคมของทุ กปี จะเข้าสู่ ช่วงเทศกาล
ดอกลาเวนเดอร์ และสวนสนุ กให้ท่านได้สนุ กสนานครื้ นเครง (ไม่รวมค่าเครือ่ งเล่น)

เที่ยง

(ช่ ว งประมาณปลายเดื อนกุ ม ภาพัน ธ์ – มี น าคม ของทุ กปี เป็ นช่ วงฤดู ใบไม้ผลิ ดอก
ซากุระกาลังเบ่งบาน ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพอากาศ)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่
น้ าแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น

คา่
พักที่

วันที่สาม
เช้า

ฟาร์มแกะชิงจิ้ ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) - COSMETIC SHOP
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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น าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ ฟาร์ม แกะชิ ง จิ้ ง หรื อ Cingjing
Fram
ที่ ไ ด้รับ สมญานามว่ า
“สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน ” ตั้งอยู่ในเขต หมู่บา้ น Datong Village แห่งเมืองหนานโถว
(Nantou) บนภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศที่เย็น สบายตลอดปี พร้อมทั้งวิวทิวทัศน์ที่ เมื่อปี ค.ศ.
1961 มี นายทหารที่ ไปรบจากสงคราม คอมมิ วนิ สต์ ในแถบชายแดนไทย-พม่า-ยูนนาน
กลับคืนสู่ไต้หวัน ได้เริ่มทาการพลิกฟื้ นผืน ดินตรงนี้ ให้เป็ นฟาร์มแกะชิงจิ้ งที่สวยงามในปั จจุบนั
(ในช่ วงเดื อนมี นาคม-พฤษภาคม ดอกซากุ ระของฟาร์มแกะชิ งจิ้งจะผลิ ดอกเบ่งบาน
พร้อมกัน)

เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
จากนั้ นนาท่ านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิ งจิ้ ง) ที่ มีความสูง ประมาณ
1,700 เมตรจากระดับ น้ า ทะเล ให้ทุ ก ท่ า นได้เ ดิ น เก็ บ ภาพบรรยากาศ พร้อ มสัม ผัส ความ
สวยงามของธรรมชาติและทัศนี ยภาพที่สวยงาม หลังจากนั้นนาท่านแวะ COSMETIC SHOP ที่มี
เครื่องสาอางรวมถึ งพวกยา / น้ ามัน / ยานวดที่ ขึ้นชื่ อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกัน
อย่างเต็มที่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับ
กับภูเขาน้อยใหญ่อนั สวยงาม จากนั้ นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของ
ไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณ ช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็ น
พันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยมซื้ อกลับเป็ นของฝาก
จากนั้นเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
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หลัง อาหารกลางวัน น าท่ า นชมจุ ดท่ อ งเที่ ย วส าคัญต่ า งๆภายในอุ ท ยานฯ อาลี ซ าน ซึ่ ง เป็ น
อุทยานที่ มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่ สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซ าน เป็ นอุทยานที่ มี
สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่ าก และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชมดื่ม
ดา่ กับธรรมชาติของป่ าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับกับต้นสนสูงชัน
อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ ์ และในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ เดือน 3 และเดือน 4 ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพรัง่ พร้อมกับพรรณ
ไม้อีกนานาชนิ ด จากนั้ นนาท่าน นั ่งรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนี รถบัส และนเดินทางมุ่ง
หน้า สู่ เมื อ งไทจง เมื องที่ ใ หญ่เ ป็ นอันดับ3 ของไต้หวันเป็ นเมื อ งที่ เ ป็ นศูนย์กลางทางด้า น
การศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

(ช่ วงประมาณเดื อนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุ กปี เป็ นช่ วงฤดู ใบไม้ผลิ ดอกซากุ ระ
กาลังเบ่งบาน ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพอากาศ)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
TALMUD HOTEL – YUAN DE หรือระดับเทียบเท่า
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่
ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้ง
การศึ กษา การค้า อุ ตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนื อของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่ า นแวะชมศู น ย์ สร้อ ยสุ ข ภาพ(เจอมาเนี่ ย ม) ที่ เ ป็ น
เครื่องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ังแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี
ช่ ว ยการไหลเวี ย นของเลื อ ดในร่ า งกายคนเรา รวมทั้ ง มี ช มหยกไต้ห วัน และปะการัง แดง
เครื่องประดับล้าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ นาท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมพายสับปะรด
ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสีย่ วหลงเปา
จากนั้นนาท่านชม อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205
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แสนตารางเมตร ท่ า นสามารถชมชี ว ประวั ติ แ ละรู ป ภาพ
ประวัติศาสตร์สาคัญที่ หาดูได้ยากภายในอนุ สรณ์สถาน โดย
ภายในจะมีรปู ปั้ นทาจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คใน
ท่านั ง่ ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้ มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่
2 นายตลอดเวลา และที่กาแพงด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญา
ทางการเมื อ งการปกครองของท่ า นอยู่ 3 ค า คื อ จริ ย ธรรม
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ช้นั ล่าของอนุ สรณ์สถานจะ
เป็ นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้ง
ทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึ งภาพถ่าย และอี กหนึ่ ง
พิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่ แห่งนี้ คื อ พิธีเปลี่ ยนเวรทหาร ซึ่ งจะมีทุกๆต้นชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา
10:00-16:00 ของทุ กวัน และนาท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่ มีความสูง
เป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จจุบนั (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร หลังจากนั้ น
นาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยาม
แสควร์ใ นกรุ งเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ที่ ทันสมัยของวัย รุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมี ของ
มากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ หรือของ กิ๊ฟช้อ
ปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้า
มีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้วา่ มีราคาที่ถูกเหมาะสาหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้ งกันอย่างจุ
ใจ
อิสระอาหารค ่า ณ ซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คา่
พักที่
วันที่หก
เช้า
09.40 น.
12.15 น.

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ าผลไม้)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW181
(ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบินนกสกูต๊ จะมี การปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
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เที่ยวบิน

เวลาไป
09.40

12.40

06.20

09.20

XW181

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

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2561
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561
28 ก.พ – 05 มี.ค. 2561
01 – 06 มีนาคม 2561
05 – 10 มีนาคม 2561
07 – 12 มีนาคม 2561
08 – 13 มีนาคม 2561
12 – 17 มีนาคม 2561
14 – 19 มีนาคม 2561
15 – 20 มีนาคม 2561
19 – 24 มีนาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
19,777
18,777
20,777
19,777
19,777
18,777
21,777
21,777
18,777
20,777
19,777
18,777
19,777
19,777
18,777

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

19,777
18,777
20,777
19,777
19,777
18,777
21,777
21,777
18,777
20,777
19,777
18,777
19,777
19,777
18,777

19,777
18,777
20,777
19,777
19,777
18,777
21,777
21,777
18,777
20,777
19,777
18,777
19,777
19,777
18,777

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

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

12,900
11,900
12,900
12,900
12,900
11,900
13,900
13,900
11,900
12,900
12,900
11,900
12,900
12,900
11,900
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐ บาลไต้ห วั น ร่ว มกับการท่ อ งเที่ ยวแห่ ง เมื อ งจีน เพื่ อ โปรโมทสิน ค้า
พื้ นเมื อ ง ในนามของร้า นรัฐ บาล คื อ ใบชา, เจอมาเนี่ ยม, ปะการัง สีแ ดง ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งระบุ ไ ว้ใ น
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวน
เงิน 5,200 NT /ท่าน
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และ
คานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ รายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่ นัง่ ทาง
บัญชี
1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงศ์ 2 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิ น หรื อชาระเงิ นไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ
ทาเรื่ องขอรับเงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั ง สื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
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หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท
จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา นาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้เ กิ ด จากความผิ ดของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ ราคาค่ า บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ต รา
แลกเปลี่ ย น เงิ นตราต่ า งประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่า ภาษี เ ชื้ อเพลิ ง ค่ า ประกัน ภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1.

2.

3.

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น ได้
ไม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนา ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้า สิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
1.1 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่ สารองสามารถนาใส่ก ระเป๋าติ ดตัวถื อขึ้ นเครื่ องบิ นได้ในจ านวนและปริ มาณที่ จ ากัด ได้แ ก่
แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่องได้ไม่
มีการจากัดจานวน
2.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่องได้
ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************
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