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วันที่หนึ่ง
23..00 น.

กรุงเทพฯ--สนามบินดอนเมือง
นนัดหมายคณะพร้อมกักัน ณ ท่าอาากาศยานดดอนเมือง ชัช้น 3 แถว 6 สายการรบินนกสกู๊ต ซึ่ง
จจะมีเจ้าหน้้าที่คอยต้อนรั
น บ และบริริการช่วยเหหลือเรื่องขอองกระเป๋าเดิดินทาง พร้อมทั
อ ้งเช็คอินรั
นบ
บบัตรที่นัง่ บนนเครื่องบิน
(หรือนัดหมมายเวลา 22.00น.
2
สําาหรับวันทีไฟลท์
่ไ บินเววลา 01.00 น.)

วันที่สอง

สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุ
ท
รริิ ยนั จันทรา–วัดพระถังั ซัม
จั ๋ง- วัดเหวิวินหวู่-เจียอี้
ย
เหินฟ้ าสู่ประเทศไต้
ร
หวันโดย สายยการบินนกกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW1 82 (ไม่มีมีบริการอาหาร
บบนเครื่อง)) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ
ณ)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ
น
เเถาหยวน ณ ประเทศไไต้หวัน หลัลังจากผ่านขัขั้นตอนของด่าน
ศุลกากร พร้อมรับกระะเป๋าสัมภารระแล้วนั้น

02.25น.
07..05 น.

(สายการบินนกสกู๊ต จะะมี การปรับบเปลี่ยนเวลลาการเดินทาง
ท ตามตา รางของสายยการบิน ดัังนั้น
น บเจ้าหน้าที
า ่อีกครั้ง)
โปรดตรวจสสอบรายละเเอียดวันเดินนทางของท่านกั
เที่ยวบิ
ว น
เวลาไป
ววัน (สัปดาห์)์
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
02.255
077.05
XW1182
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
01.000
055.10
วันเสาร์

เช้า

บริการอาหารเช้า แบบบกล่อง ((แซนวิช+นนํ้าผลไม้)
า านเดิ นทางสู
ท ่ ฟาร์มมดอกไม้จงเซ่ อฟาร์มดอกไม้
ม
ขนนาด 37 ไรร่ ที่ เต็ มไปด้วย
จากนั้ นนํ าท่
ดอกไม้นานนาชนิ ดมากกกว่า 1,0000 สายพันธุ์ เช่น ดอกกลิลลี่ ดอก ลาเวนเดอรร์ ดอกเสจ และ
ที่ นี่ ยัง เป็ นฟาร์
น ม ดอกกไม้เ ดี ย วทีที่ ป ระสบคววามสํา เร็ จในการปลู
จ
ลู ก ดอกทิ ว ลิ ป ในประ เทศ
ไต้หวัน ซึ่งฟาร์มดอกไไม้จงเซ่อจะะมีดอกไม้ และพั
แ นธุไ์ ม้ต่างๆ สลับบหมุนเวียนกั
น นให้ได้ชมกั
ม น
ตลอดทั้งปี
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ชนิ ดดอกไมม้ / เดือน
ดอกทานตะววัน
ดอกดาวกระะจาย
ดอกทิวลิป
ดอกลิลลี่
ดอกคาลล่า ลิลลี่
ดอกเสจ
ดอกดาวกระะจาย
(สีเหลือง)
ดอกกุหลาบ
ดอกสกุลเทียน
ย
ดอกเสจ (สีแดง)
แ
ดอกดาวเรือง
ดอกบัว

เทียง
่ย
บ่าย

คํา่
พักทีท่
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**ตารางข้ข้างต้นแสดดงระยะเว ลา ของดออกไม้ท่ี พลิบานในแตต่ละเดือน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูยู่ กับ
สภาพอากาศในแต่ละปี
ะ ด้วย ซึ่งงระยะเวลาาข้างต้นอาจจมีการเปลีลี่ยนแปลง***
บริการอาหหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ
อ ่น
นําท่านลงเเรือสําหรับคณะล่
ค องทะะเลสาบสุริรยิ นั - จันทราเป็
ท นสถาานที่ท่องเทีที่ยวอีกจุดหนึ่ งที่
เป็ นที่ นิ ย มของชาวไ
ม
ต้ห วัน รอ บๆ ทะเลสสาบแห่ ง นี้ จะมี จุ ด สํา คัญ ที่ ท่ อ งเที่ ย วมากมมาย
ทะเลสาบแแห่งนี้ มีความมยาวถึง 333 กิโลเมตร นําท่านล่องเรื
อ อชมบรรรยากาศแลละชมเกาะทีที่เล็ก
ที่สุดในโลกก นําคณะนมัสการพระะอัฐิของพระะถังซัมจัง๋ ทีวั่วดพระถังซั มจั ๋งที่อนั เชิญมาจากชชมพู
ทวีปจากนันั้ นนํ าท่านนนมัสการสิ่งงศักดิ์ สิทธิ์ทีท่ีวัดเหวิ นหวู
ห ่สักการะะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่ง
ปั ญญาและะเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ห่งความซื่อสัสตย์ รวมถึงสิ
ง งโตหินอ่ออน 2 ตัว ที่ต้งั อยูห่ น้าวัด
ซึ่งมีมลู ค่าตัตวละ 1 ล้า้ นเหรียญไไต้หวันหลังจากนั้นนําคณะเดิ
ค
นทาางสู่เมืองเจีจีย่ อี้ เพื่อพักผ่อน
เตรียมเดินทางสู
น
่อุทยาานอาลีซานใในวันรุ่งขึ้ น
บริการอาหหารคํา่ ณ ภัตั ตาคาร พิเศษ!! บริการท่
ก านด้วยเมนู ชาบูบูไต้หวัน(บุฟเฟ่
ฟ ต์)
SANKAI KAAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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เจียอี้ – ร้านชา
า –อุทยานแห่งชชาติอาลีซานน– ไทจง
บริการอาหหารเช้า ณ ห้องอาหารรของโรงแรม
นํ าคณะเดินทางสู
น
่อุทยานฯ
ย
อาลีลีซานระหว่างทางท่านจะได้
น ชมวิววไร่ชาอาลีซานที
ซ ่มีชื่อเสี
เ ยง
สลับกับภูเขาน้
ข อยใหญ
ญ่อนั สวยงาาม จากนั้ นพาท่
พ านแวะะชิมชาอาลี ซานที่ ร้านชา
น ชาที่ขึ้นชื
น ่อ
ที่สุดของไตต้หวัน มีรสชาติ
ส หอม มีสรรพคุณช่
ณ วยละลายยไขมันปลูกกบนเขาอาาลีซานในระดับ
ความสูงเป็ นพันเมตรจจากระดับนํน้้ าทะเล และะเป็ นของฝาากที่คนไทยยนิ ยมซื้ อกลับั เป็ นของฝฝาก
จากนั้นเดินทางต่
น
อสู่อทานแห่
ุ
งชาาติอาลีซาน
บริการอาหหารกลางวันั ภายในอุอุทยานฯ อาาลีซาน
หลังอาหารรกลางวันนํ าท่านชมจุจุดท่องเที่ยวสํ
ว าคัญต่างๆภายในอุ
ง
อุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็ น
อุทยานที่มีความสวยงงาม และมีชชืื่อเสียงที่สุดของไต้
ด
หวันั อุทยานฯฯ อาลีซานเป็ นอุทยานนที่มี
สวยงาม มีความสมบูรณ์
ร ของธรรมมชาติอยูม่ าก
า และมีชอเสี
ื่อ ยงที่สุดขของไต้หวัน ให้ท่านเดินชม
น
ดื่มดํา่ กับธรรมชาติของป่
อ าศักดิ์สสิิ ทธิ์อาลีซนโดยตลอดเ
นั
เส้นทางท่า นจะได้สมั ผัผสกับกับต้นสน
น
สูงชัน อายุกว่า 1,0000ปี ซากต้นนไม้
ไ โบราณรูรูปร่างแปลกกตา และต้นนไม้นานาพั
พันธุ์ และในนช่วง
แ อน 4 ท่านจะไดด้พบสีชมพูของดอกซาากุระที่จะบาานสะพรัง่ พร้อม
ฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดื
กับพรรณไมม้อีกนานาชชนิ ด

ณ กลับลงสู่สถานนี
ส
รถบบัส และเดิ นนทางมุ่งหนน้าสู่เมื องไถจง
จากนั้ นนํ าท่านนั ่งรถไฟโบราณ
เมืองที่ใหญ
ญ่เป็ นอันดับ3
บ ของไต้หหวันเป็ นเมืองที
อ ่เป็ นศูนย์
น กลางทางงด้านการศึกษา เศรษษฐกิจ
และวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
ท
(ช่วงประมมาณเดือนกกุมภาพันธ์ – เมษายยน ของทุกปี เป็ นช่ วงงฤดูใบไม้ผลิ
ผ ดอกซากกุระ
กําลังเบ่งบาน
บ ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั สภภาพอากาศศ)
บริการอาหหารคํา่ ณ ภัภตตาคาร เมนูอาหารรจีนท้องถิน่
SUN HOT SPRING
S
& RESORT ระะดับ 5 ดาวหรือระดับเที
บ ยบเท่า
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จากนั้นให้ท้ ่านได้ผ่อนคลายกับบการแช่น้ าแร่
าํ ธรรมชชาติ แบบส่ส่วนตัวในหห้องพัก ซึ่งการ
แช่ น้ ํา แร่ เชื
เ ่ อ ว่ า ถ้า ได้
ไ แ ช่ น้ ํา แแร่ แ ล้ว จะะทํา ให้ผิ วพรรณสวย
พ
ยงามและ ช่ ว ยให้ร ะบบ
ะ
หมุนเวียนโโลหิตดีขนึ้
วันที่สี่
เช้า

เทียง
่ย
บ่าย

ไไทเป – ร้านพายสั
า
บปะรด
ป – ร้านนสร้อยสุขภาพ
ภ – อนุสรณ์
ส สถานเเจียงไคเช็คค
ถ่ายรูปคู่ตกึ ไทเป 1001–ย่านซีเเหมินติง
บริการอาหหารเช้า ณ ห้องอาหารรของโรงแรม
จากนั้นนําท่ทานเดินทาางสู่เมือง ไททเป เมืองหลวงประเททศไต้หวันเป็ป็ นศูนย์รวมมทางด้านตต่างๆ
ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา
ก การค้า้ อุตสาหกกรรม เทคโโนโลยี แล ะวัฒนธรรมม ไทเปอยูตอน
ต่
เหนื อของปประเทศ มีประชากรป
ป
ระมาณ 3 ล้านคน นําท่านเลืลือกซื้ อของฝฝาก ขนมพ
พาย
สับปะรดขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน (ขนมพาายสับปะรด, ป๊ อปคอร์นน, เห็ดทอดด เป็ นต้น)
จากนั้นนําท่ทานแวะชมมร้านสร้อยสสุขภาพ(เจจอมาเนี่ยม)ที่เป็ นเครื่อองประดับเพพื่อสุขภาพ มี
ทั้งแบบสร้อยข้
อ อมือ และสร้
แ อยคออ มีคุณสมบัติในป้องกักันรังสี ช่วยยการไหลเวีวียนของเลือดใน
ร่างกายคนนเรา รวมทังมี
้ง ชมหยกไไต้หวัน และะปะการังแดดง เครื่องปรระดับลํ้าค่าของชาวไต้
า
ห้ วัน
ตั้งแต่โบราณ
บริการอาหหารกลางวันั ณ ภัตตาาคาร พิเศษ
ษ!! บริการรท่านด้วยเมมนู เสี่ยวหหลงเปา
จากนั้นนําท่ทานชม อนุนุสรณ์สถานนเจียงไคเช็ช็คที่สร้างขึ้ นเพื
น ่อรําลึกถึ งอดีตประะธานาธิบดีเจี
เ ยง
ไคเช็ค ซึ่งใช้
ใ เวลาในกาารสร้างถึง 3 ปี สร้างแแล้วเสร็จในนปี พ.ศ. 25523 มีพื้นทีที่ประมาณ 205
2
แสนตารางงเมตร ท่านสามารถชชมชีวประวัตั ิและรูปภาาพประวัติศศาสตร์สาํ คัญ
ั ที่หาดูได้ย้ าก
ภายในอนุ สรณ์
ส สถานโโดยภายใน จะมีรปู ปั้ นททําจากทองงสัมฤทธิ์ปรระธานาธิบดีดเจียงไคเช็คใน
ท่านั ง่ ขนาดดใหญ่ที่มีใบหน้
บ ายิ้ มแ ย้ม และจะะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยูยู่ 2 นายตลลอดเวลาและที่
กําแพงด้านในหลั
น
งจะะมีขอ้ ความมปรัชญาทางการเมืองการปกค รองของท่านอยู
า ่ 3 คําคื อ
จริยธรรมปประชาธิปไตตยและวิทยาาศาสตร์ โซซนที่ช้นั ล่างขของอนุ สรณ์
ณ์สถานจะเป็ป็ นห้องจัดแสดง
แ
ประวัติของงอดีตประธานาธิบดีเจี ยงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมี
ง การจัดโชชว์สิ่งของเคครื่องใช้ รวมถึง
ภาพถ่าย และอี
แ กหนึ่ งพิเศษหากใใครได้มาเยียี่ยมที่แห่งนี้ คือ พิธีเป ลี่ยนเวรทหหารซึ่งจะมีทุทกๆ
ต้นชัว่ โมงตัตั้งแต่เวลา 10:00-16
1
6:00 ของทุกวัน
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คํา่
พักทีท่
วันที่หก
เช้า
09..40 น.
12..40 น.

...และนํ าท่านเก็บภาพพประทับใจจกับตึกไทเเป101ตึกทีท่มีความสูงงเป็ นอันดับ 5 ของโลกใน
ปั จจุบนั (อัอันดับในปี 2016)
2
ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตตรจากนั้นนํ าท่านเดินทางสู
ท ่
ซีเหมินติงไนท์
ไ มาร์เก็ตตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรีรียบเสมือน สยามแสคควร์ในกรุงเททพฯ
เป็ นแหล่งรวมแฟชั
ร
น่ ที่ทนั สมัยขอองวัยรุ่นในไไต้หวัน ภายยในตลาดมีมีของมากมาายๆ โดยเฉฉพาะ
สินค้าแฟชันั ่ เสื้ อผ้า รองเท้า กระะเป๋า เครื่องสําอางค์ หรือื ของ กิ๊ฟชช้อปมากมาายที่มีให้อพเดท
พั
แฟชัน่ เรื่อยๆ
ย ไม่ว่าจะะเป็ นของที่มมีี แบรนด์ หรื
ห อไม่มีแบรนด์ อีกทั้งงสินค้ามีแบรนด์
บ ของทีนี้ ยัง
ถือได้วา่ มีราคาที
ร
่ถกู เหหมาะสําหรับบนักช้อปมาากมายให้ได้ดมาช้อปปิ้ งงกันอย่างจุใจ
ใ
อิสระอาหาารคํา่ ณ ตลลาดซีเหมินนติง ให้ทา่ นได้
น เลือกรัรับประทานนตามอัธยาศัย
FUHSIN HOOTELระดับ4ดาว หรืออระดับเทียบเท่า
สนามบินเถาหยวน- สนามบินดดอนเมือง กรุ
ก งเทพฯ
บริการอาหหารเช้า แบบบกล่อง (แแซนวิช+นํ้ าผลไม้)
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯโดยสา
ง
ายการบินนนกสกูต๊ เที่ยวบิ
ย นที่ XW
W181(ไม่มมีี บริการอาหหารบนเครืรื่อง)
(ใช้ระยะเววลาบิน 4 ชัช ่วโมงโดยประมาณ)
เดินทางถึงท่าอากาศยยานดอนเมืมือง กรุงเทพพฯ
(สายการบินนกสกู
น
ต๊ จะมีมีการปรับเปปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางขของสายการบบิน ดังนั้น โปรด
โ
ตรวจสอบรายละเอียดวัวันเดินทางขของท่านกับเจจ้าหน้าที่อีกครั
ค ้ง)
เที่ยวบิ
ว น
เวลาไป
ววัน (สัปดาห์)์
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
09.400
122.40
XW1181
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
06.200
099.20
วันเสาร์

** หากท่านทีต่ต้องออกตั ๋วภภายใน (เครืองบิ
่ น,รถทัววร์,รถไฟ) กรรุณาสอบถาม
มที่เจ้าหน้าที ่ทุกครั้งก่อนทํ
น าการออกกตั ๋ว
เนื่องจาากสายการบินอาจมีการปปรับเปลี่ยนไไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งใให้ทราบล่วงหน้
ง า **
**** ขอบพระคคุณทุกท่านทีทีใ่ ช้บริการ ***
*
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อัตรราค่าบริการ
กําํ หนดการเดินทาง
01 – 05 กุมภาาพันธ์ 25661
04 – 08 กุมภาาพันธ์ 25661
05 – 09 กุมภาาพันธ์ 25661
08 – 12 กุมภาาพันธ์ 25661
21 – 25 กุมภาาพันธ์ 25661
22 – 26 กุมภาาพันธ์ 25661
24 – 28 กุมภาาพันธ์ 25661
25 ก.พ.
ก – 01 มี.ค. 2561
26 ก.พ.
ก – 02 มี.ค. 2561
27 ก.พ.
ก – 03 มี.ค. 2561
03 – 07มีนาคม 2561
06 – 10 มีนาาคม 2561
07 – 11 มีนาาคม 2561
08 – 12 มีนาาคม 2561
10 – 14 มีนาาคม 2561
13 – 17 มีนาาคม 2561
14 – 18 มีนาาคม 2561
15 – 19 มีนาาคม 2561
17 – 21 มีนาาคม 2561
20 – 24 มีนาาคม 2561
21 – 25 มีนาาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2--3 ท่าน
17,777
155,777
155,777
17,777
17,777
17,777
166,777
17,777
17,777
17,777
166,777
166,777
17,777
17,777
166,777
166,777
17,777
17,777
166,777
166,777
17,777

พัก
ราคคาทัวร์
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เดีด่ย่ ว ไม่รวมตั
ร ๋ว
เด็กมีเตี
เ ยง
เด็กไม่มีเตี ยง
เพิ
พิ่ม เครืรื่องบิน
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
15,7777
15,7777
4,5500 9,,900
15,7777
15,7777
4,5500 9,,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
16,7777
16,7777
4,5500 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
16,7777
16,7777
4,5500 100,900
16,7777
15,77 7
4,5500 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
16,7777
16,7777
4,5500 100,900
16,7777
16,7777
4,5500 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
16,7777
16,7777
4,5500 100,900
16,7777
16,7777
4,5500 100,900
17,7777
17,7777
5,0000 100,900
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** ราาคาเด็กอายุ
ก ไมม่เกิน 2 ปี 5,9900 บาท**
****ค่าบริกการข้างต้น้ ยังไม่รวมค่
ร าทิปปคนขับรถ
ร มัคคุเทศก์
ท ทอ้ งงถิ่นและหหัวหน้าทัวั ร์
ท่านละ 1,0000NTD /ทริปิ /ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตตามนโยบาายของรัฐบาลไต้
บ
หวันนร่วมกับการท่
ก องเทียวแห่
่ย งเมื อองจีนเพื่อโปรโมทสิ
โ
น า
นค้
พื้ นเมื อง ในนนามของร้านรั
า ฐบาล คือ ใบชา,, เจอมาเนีนี่ ยม, ปะกาารังสีแดง ซึ่ งจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรรแกรมทัวรร์ เพราะมีผลกั
ผ บราคาาทัวร์ ทางบบริษัทฯ จึงอยากเรี
ง
ยนชี้
น แจงลูกคค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
บ
ทุกร้รานจําเป็ นนต้องรบกววนทุกท่านแแวะชม ซื้ ออหรือไม่ซื้อขึ้
อ นอยูก่ บั ความพอใจ
ค
จของลูกค้าเป็
า นหลัก ไม่
ไ มี
การรบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้
แ าหากกลูกค้าไม่มมีี ความประะสงค์จะเข้าร้
า านรัฐบาาลทุกเมือง หรือหากทท่าน
ต้องการแยกต
ง
ตัวออกจากกคณะ ทางงบริษัทฯ ขขอสงวนสิทธิ
ท ์ในการเรีรียกเก็บค่าาใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากทท่าน
เป็ นจํ
น านวนเงิน 5,200 NT
N /ท่าน
**โรงแรมทีที่พกั และโปปรแกรมท่องเที่ยวอาาจมีการสลับั ปรับเปลียนขึ้
่ นอยูก่ กัับความเหมาะสม แลละ
คํานึงถึ
ง งผลประะโยชน์และะความปลออดภัยของลูลูกค้าเป็ นหหลัก**
**การเดิ
*
นททางในแต่ละครั
ล ้งจะต้อ้ งมีผโู ้ ดยสสารจํานวนน 15 ท่านขึ้ขึ้ นไป ถ้าผูโโดยสารไม่
้
ครบจํานวนน
ดังกกล่าว บริษทฯ
ทั ขอสงวนสิทธิ์ในกการเลื่อนกาารเดินทาง หรือเปลี่ยนนแปลงราคคา**
อัตราค่
ร าบริกาารนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่อองบินไป-กลลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนนามบินทุกแห่
แ งที่มี
 ค่านํ้าหนักกกระเป๋าสัมภาระท่านลละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-สส่ง และนําเที่ยวตามราายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรรายการ พักห้
ก องละ 2 ทท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสสถานที่ต่างๆๆ ตามรายกการ
 ค่าอาหารตตามมื้ อที่ระบุในรายกาาร
 ค่าจ้างมัคคคุเทศก์คอยบริการตลออดการเดินททาง
 ค่าประกันออุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไ
นไขตามกรมมธรรม์)
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อัตราค่
ร าบริกาารนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายสส่วนตัวนอกกเหนื อจากกรายการที่ รระบุ เช่น ค่คาทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์
พ ค่าโทรศศัพท์
ทางงไกล ค่าอิ นนเตอร์เ น็ ต ค่าซัก รี ด มินิ บาร์ใ นนห้อง รวมถึ งค่าอาหาารและเครื่ องดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ม นอกเหหนื อ
รายยการ(กรุณาาสอบถามจจากหัวหน้าทั
า วร์ก่อนกการใช้บริการ)
คค่าทิปคนขับบรถ หัวหน้น้าทัวร์ และมมัคคุเทศก์ทท้อ้ งถิ่น ท่านละ
น 1,0000 NTD/ทริปป/ต่อท่าน
คค่าภาษีมลู คค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ย
ยวหรือเอเจนนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน
น 10,0000บาทต่อทท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ย
ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงิ
ร นค่าบริริการส่วนที่เหลือทั้งหมมดก่อนวันเดิดินทางอย่างน้
า อย 21 วัน
กรณีนักท่อองเที่ยวหรือเอเจนซี
อ
่ไม่ชํชาระเงิน หหรือชําระเงินไม่
น ครบภายในกําหนดด รวมถึงกรรณีเช็คของทท่าน
ถูกปฏิเสธกการจ่ายเงินไม่
น วา่ กรณีใดๆให้
ใ
ถือว่าานักท่องเที่ยวสละสิ
ย
ทธการเดิ
ธิ
นทาางในทัวร์น้ันๆ
น
3. การติดต่อใใดๆ กับทางงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเม
มล์ หรือจดดหมายฯ ต้องทํ
อ าในวันเเวลาทําการรของทางบริริษัท
ดังนี้ วันจันนทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.300 น. – 177.00 น. นอกจากวั
น
นเวลาดั
เ
งกล่าาวและวันหยยุดนักขัตฤกกษ์ที่
รัฐบาลประะกาศในปี นั้ันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของททางบริษัท
เงื่อนไขการยกกเลิกการเดิดินทาง
1. กรณีที่นักท
ท่องเที่ยวหรืรือเอเจนซีต้่ตองการขอยยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการรเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็
ท
นเเอกสารการรยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอยย่างหนึ่ งเพื่อแจ้
อ งยกเลิกการจองกั
ก
บบทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์
ก อกั ษรททางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
ก
จองผ่านทาางโทรศัพท์ไ์ ม่วา่ กรณีใดๆ
ใ
2. กรณี นักท่ องเที่ ยวหรืรือเอเจนซี่ต้
ตองการขอ รับเงินค่าบริ
บ การคืน นันกท่องเที่ ยยวหรือเอเจจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
า
เอกสารกาารจอง) จะะต้องแฟกซ์์ อีเมล์ หรืออเดินทางมมาเซ็นเอกสสารการขอรัรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเเพื่อทําเรื่องขอรั
ง บเงินค่คาบริการคืน โดยแนบบหนังสือมอบอํานาจพรร้อมหลักฐาานประกอบบการ
มอบอํานาาจ หลักฐานนการชําระเงินค่าบริกาารต่างๆ แลละหน้าสมุดบั
ด ญชีธนาคคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้
น า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคื
อ่
นเงิ
น นค่าบริกการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวั
น นเดินทางงไม่น้อยกว่ว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ
า การร้อยยละ 100 ของค่าบริการที
ก ่
ชําระแล้ว
น นเดินทางงไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริริการร้อยละะ 50 ของค่าบริการที่ชํชาระ
2.2 ยกเลิกก่อนวั
แล้ว
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2.3 ยกเลิกก่อนวั
น นเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่คาบริการที่ชชําระแล้วทั้งั หมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักั ค่าใช้จ่ายทที่ได้จ่ายจริงงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในนการเตรียมการจั
ม ดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเทียว
่ย เช่น การรสํารองที่นังตั
ง่ ว๋ เครื่องบิบิน การจองทที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทาางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรื
ห อซื้ อขาดดแบบมีเงื่อนไข
น หรือเทียวบิ
่ นเหมาาลํา Charteer Flight หรือ
Extra Flighht กับสายการบิน หรือผ่
อ านตัวแทนนในประเทศหรือต่างปประเทศ จะะไม่มีการคืนเงิ
น นมัดจําหรือ
ค่าบริการททั้งหมด
อ าในวัน เวลาทําการรของทางบริริษัท
4. การติดต่อใใดๆ กับทาางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเเมล์ หรือจดดหมายฯ ต้องทํ
ดังนี้ วันจันนทร์ ถึงศุกร์ร เวลา 8.330 น. – 177.00 น. นอกจากวั
น
นเวลาดั
เ
งกล่าาวและวันหยยุดนักขัตฤกกษ์ที่
รัฐบาลประะกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ป็ นวันหยุดททําการของททางบริษัท
5. ทางบริษัท
ทขอสงวนสิทธิ
ท ์ ในการยยกเลิกการเดิดินทางกรณี
ณีมีนักท่องเที่ยวเดินทาางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อ้ กําหนดอื่นๆ
1.. ทัวร์นี้สําหหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่
่
องเทที่ยวเท่านั้น
2.. ทัวร์นี้ เป็ นนทัวร์แบบเหมา หากกท่ า นไม่ได้ร่ว มเดิ นทางหรื อ ใช้บริ
บ ก ารตามมที่ ระบุ ไว้ในรายการไ
น
ม่ว่า
บางส่ ว นหหรื อ ทั้ง หม ด หรื อ ถูกปฏิ เ สธการรเข้า -ออกกเมื อ งด้ว ยเเหตุ ผ ลใดๆๆ ทางบริษัษัท จะไม่คื นเงิ
น น
ค่าบริการรไม่วา่ บางส่สวนหรือทั้งหมดให้
ห
แก่ทท่าน
3.. ทางบริษัททขอสงวนสิสิทธิ์ในการยกเลิกการรเดินทางในนกรณี ที่มีนั กท่องเที่ยววร่วมเดินทาางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทีที่ยวหรือเอเจจนซี่ทราบลล่วงหน้าอย่างน้
า อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรั
หบ
ประเทศทีที่ ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการรเดิ นทางสํสําหรับประ เทศที่ มีวีซ่า แต่ ห ากทาง
นักท่องเทีที่ยวทุกท่านยิ
น นดีที่จะชําระค่าบริกการเพิ่มจากกการที่มีนักท่
ก องเที่ยวร่ร่วมเดินทางงน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหหนดเพื่อให้
ห้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัท ขอสงวนสิสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในก ารสะกดชื่อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาางและอื่นๆ เพื่อใช้ในกการจองตัว๋ เครื่องบิน ใในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มมิิได้ส่งหน้าหนั
ห งสือเดินทางให้กบั ททางบริษัทพร้
พ อมการชําระเงิ
า นมัดจํา
5. ทางบริษัททขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปล งรายการการเดินทางตามความเเหมาะสมเพืพื่อให้สอดคคล้อง
กับ สถานนการณ์ ภูมิมิ อ ากาศ และเวลา
แ
ณ วัน ที่ เ ดิ นทางจริ
น
ง ขอองประเทศศที่ เ ดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คํานึ งถึงคความปลอดดภัยของนักท่ทองเที่ยวส่ววนใหญ่เป็ นสํ
น าคัญ
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6. ทางบริ ษษัั ท ขอสงวนนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับผิ
บ ด ชอบใ ดๆ ต่ อ คว ามเสี ย หายหรื อ ค่ า ใ ช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
นั กท่องเทที่ยวที่มิได้เกิ
เ ดจากควาามผิดของททางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ กาารจลาจล การนั
ก ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตตุ ความเจ็บป่
บ วย ความมสูญหายหรืรอเสียหายของสัมภาระะ ความล่าช้า เปลี่ยนแแปลง
หรือการบบริการของสสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้ต้น
า
อัตราแลกเ ปลี่ ยนเงินตราต่
ต างปรระเทศ ณ วั นที่ ทางบริริษัทเสนอราคา
7. อัตราค่าบบริการนี้ คํานวณจากอ
ดังนั้ น ทางบริษัทขออสงวนสิทธิ์ในการปรับบราคาค่าบริ
บ การเพิ่มขึ้ น ในกรณีทที่มีการเปลีลี่ยนแปลงอัอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราาต่างประเททศ ค่าตัว๋ เคครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเเพลิง ค่าปรระกันภัยสาายการบิน การ
เปลี่ยนแปปลงเที่ยวบินฯลฯ
ญญาใดๆ แทนบริ
แ
ษัท เว้น
8. มัคคุเทศกก์ พนักงานน หรือตัวแททนของทางบบริษัท ไม่มอํี านาจในกการให้คาํ สัญ
แต่มีเอกสสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ
น
ษษััทกํากับเท่านั้น
แ าก่อนนการเดินทาง
ท
ข้อแนะนํ
1. กรุ ณาแยยกของเหลว เจล สเปปรย์ ที่ จะนํ าาติ ดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนา ดบรรจุภณฑ์
ัณ ไม่เกิน 100
1
มิลลิลิตรรต่อชิ้ น ได้ไ้ ม่เกิน 100 ชิ้ น โดยแแยกใส่ถุงพลลาสติ กใสซึซึ่งมีซิปล็ อคคปิ ดสนิ ท และสามาร
แ
ถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวกก ณ จุดเอ็กซ์
ก เรย์ อนุ ญาตให้
ญ
ถือไดด้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้า
น
ภณฑ์
ณ
ั มากกว่าาที่กาํ หนดจจะต้องใส่กระเป
ร ๋ าใบให ญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ห
สิ่งของดังงกล่าวมีขนาดบรรจุ
ใต้ทอ้ งเคครื่องบินเท่านั
า ้น
1.1 สิ่งของที่มีลัลกั ษณะคล้ายกั
า บอาวุธ เช่น กรรไไกรตัดเล็บ มีดพก แห นบ อุปกรณ
ณ์กีฬาฯ จะะต้อง
ใใส่กระเป๋าใใบใหญ่และฝากเจ้าหน้า้ ที่โหลดใต้ท้ อ้ งเครื่องบบินเท่านั้น
2. IATA ได้กกําํ หนดมาตตรการเกี่ยวกับการนําแแบตเตอรี่สารองขึ้
าํ
นไปบบนเครื่องบินนดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สํสาํ รองสามาารถนําใส่กรระเป๋าติดตัวถื
ว อขึ้ นเครืองบิ
่อ นได้ในจจํานวนและปริมาณที่จากั
ํ ด
ได้แก่แบตเเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไไฟฟ้ าน้อยกกว่า 20,0000mAhหรืออน้อยกว่า 100Whสามมารถ
นําขึ้ นเครื่องได้
อ ไม่มีการจํากัดจํานนวน
2.2 แบตเตอรี่สํสารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,0000mAhหรือ 100-1600Whสามารถนํ า
ขึ้ นเครื่องไดด้ไม่เกินคนนละ 2 ก้อน
ว ไฟฟ้ ามากกว่า 32,000mAhhหรือ 160 Whห้ามนํ าขึ้ นเครื่องในนทุก
2.3 แบตเตอรี่สํสาํ รองที่มีความจุ
กรณี
3. ห้ามนําแแบตเตอรี่สารองใส่
าํ
กระเป๋าเดินทางงโหลดใต้เครื
ค ่องในทุกกรณี
ก
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