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วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกูต๊ ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับ
บัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
(หรือนัดหมายเวลา 22.00 น. สําหรับวันที่ไฟลท์บินเวลา 01.00 น.)
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง–
COSMETIC SHOP–ฟ่ งเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต
02.25น. เหิรฟ้ าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหาร
บนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น
(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น
โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
เที่ยวบิน
เวลาไป
วัน (สัปดาห์)
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
02.25
07.05
XW182
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
01.00
05.10
วันเสาร์

นําคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้วา่ เป็ น
มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รบั การตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan
(แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และนํ้าผลไม้
นําทุกท่านลงเรือสําหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบ
สุรยิ นั จันทราซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่ง
ดัง และเป็ นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของ
ชาวไต้หวัน โดยบริเวณ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ มี จุด
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญมากมายและ ทะเลสาบแห่งนี้ ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้น นํา
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้ง นําคณะ
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ วดั พระถังซัมจั ๋งที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกิน
ที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา นัน่ คือไข่ตม้ ใบชา ซึ่งถือเป็ นของ
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กิน หรือของทานเล่นที่เป็ นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา
ถือได้วา่ ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งลิ้ มลอง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ
!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ ต์)
บ่าย
จากนั้นนําทุกท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ
วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้า
แห่งปั ญญา เทพกวนอู และ เทพเจ้าแห่งความ
ซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่
ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ
ไต้หวัน จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไถจง
เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต้หวันเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา แวะร้าน COSMETICที่มีเครื่องสําอางค์รวมถึงพวกยา /
นํ้ามัน / ยานวดที่ขนชื
ึ้ ่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ นําท่านเพลิดเพลิน
ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่ งเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยูท่ ี่เมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่ งเจี๋ย
โดยตลาดแห่งนี้ ถือได้วา่ เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุก
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่างจุใจ ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสําอางค์ อีกทั้ง
อาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้า
มาชิม ลิ้ มรสของความอร่อย และที่สาํ คัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้ นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่
มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้
เลือกมากที่สุดในไต้หวัน
คํา่
อิสระอาหารคํา่ ณ ตลาดฟ่ งเจีย๋ ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พักที่
SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้น ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการ
แช่น้ าํ แร่ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
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วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกูก้ ง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา
ท่านเดินทางสู่ กรุงไทเปเมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้ง
การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูต่ อนเหนื อของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่าน แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ น
เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติใน การป้องกันรังสี
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง
เครื่องประดับลํ้าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ...นําท่านเลือกซื้ อของฝาก
ขนมพาย
สับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน(ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น)
จากนั้นนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่ส ร้างขึ้ นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพนที
ื้ ่ประมาณ
205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาํ คัญที่หาดูได้
ยากภายในอนุ สรณ์สถานโดยภายในจะมีรปู ปั้ นทําจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ในท่านัง่ ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้ มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่ 2 นายตลอดเวลาและที่
กําแพงด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่
3 คําคือ
จริยธรรมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ โซนที่ช้นั ล่างของอนุ สรณ์สถานจะเป็ นห้องจัดแสดง
ประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึง
ภาพถ่าย และอีกหนึ่ งพิเศษหากใครได้มาเยีย่ มที่แห่งนี้ คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหารซึ่งจะมีทุกๆ
ต้นชัว่ โมงตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสีย่ วหลงเปา
จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ พระราชวังแห่งชาติ กูก้ ง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของ
จีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็ น
หนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของลํ้าค่า
ทางประวัติศาสตร์มีอยูท่ ี่นี่จาํ นวนมากกว่า
620,000 ชิ้ นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้อง
หมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่ งชุด 5,000 ชิ้ น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็ น
ภาพวาดเครื่องปั้ นดินเผา เครื่องทองสําริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและ
งานศิลปะ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่
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เป็ นเทคนิ คที่แวดวงโลกอัญมณีหนั มาสนใจมากขึ้ นซึ่งสามารถเรียกความสนใจจาก
ดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ได้ไม่นอ้ ยทีเดียวอีกทั้งยังมี ห้องแสดงหยกที่ล้าํ ค่าโดยเฉพาะ “หยก
แกะสลักเป็ นรูปผักกาดขาวที่มีตกแตนเกาะอยู
ั๊
่ ” ที่ได้รบั การจัดอันดับ ในความงดงาม
วิจิตรเป็ นอันดับ 1 ของโลก“หยกหมูสามชั้น”“งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่
ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยงิ่ ใหญ่ ” ก็อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จากนั้น นํา ท่าน
สนุ กสนานกับการช้อปปิ้ งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็ นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุด
ในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี้ ท่านสามารถเลือกซื้ อของกิน ของ
ฝาก เสื้ อผ้า ร้องเท้า เครื่องสําอางค์ กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งนี้
เดินทางสะดวก อยูใ่ กล้รถไฟฟ้ า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย
อยูบ่ ริเวณชั้นใต้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURTและของที่ทุกท่านไม่
ควรพลาดยังที่แห่งนี้ เมื่อมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึ่งที่ไต้หวันราคาถูกกว่าที่
ขายในไทยบ้านเราอีกด้วย อีกทั้งยังถือได้วา่ เป็ นต้นกําเนิ ดของไก่ทอดยักษ์เลยก็วา่ ได้
นอกจากยังมีชานมไข่มุก เต้าหูเ้ หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ
คํา่
อิสระอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พักที่
HOTEL INTRENDYระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ ถนนโบราณจิว่ เฟิ่ น
–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านนาฬิกา– ถ่ายรูปคู่ตกึ ไทเป 101 –
ย่านซีเหมินติง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว
เฟิ่ น ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ
!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟ้ ูดแบบไต้หวัน
บ่าย
นําท่าน เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยูท่ างส่วนเหนื อสุดของเกาะ
ไต้หวัน มีลกั ษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ้าทะเลและลมทะเล ทํา
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ให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่ าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร
ราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก นําท่านแวะ ร้านนาฬิกาให้ท่านได้เลือกชมนาฬิกายีห่ อ้
ยอดนิ ยมจากทัว่ โลกมากมาย...และ นําท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101ตึกที่มีความ
สูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จจุบนั (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูง ถึง 508 เมตรจากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มา ร์เก็ตตั้งอยูใ่ นเมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยาม
แสควร์ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ที่ทนั สมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของ
มากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสําอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อ
ปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่อยๆ ไม่วา่ จะเป็ นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้ง
สินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้วา่ มีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้ ง
กันอย่างจุใจ
คํา่ อิสระอาหารคํา่ ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พักที่
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หา้ สนามบินเถาหยวน
–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+นํ้าผลไม้)
09.40 น. เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ
โดยสายการบินนกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW181(ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่ ง)
(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)
12.40น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
เที่ยวบิน
เวลาไป
วัน (สัปดาห์)
09.40
12.40
วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /
XW181
วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์
06.20
09.20
วันเสาร์
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
01 – 05 ธันวาคม 2560
02 – 06 ธันวาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 2560
08 – 12 ธันวาคม 2560
13 – 17 ธันวาคม 2560
14 – 18 ธันวาคม 2560
21 – 25 ธันวาคม 2560
27 – 31 ธันวาคม 2560
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2560
09 – 13 มกราคม 2561
10 – 14 มกราคม 2561
11 – 15 มกราคม 2561
13 – 17 มกราคม 2561
16 – 20 มกราคม 2561
17 – 21 มกราคม 2561
18 – 22 มกราคม 2561
20 – 24 มกราคม 2561
23 – 27 มกราคม 2561
24 – 28 มกราคม 2561
25 – 29 มกราคม 2561
27 – 31 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 04 ก.พ.2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
16,777
16,777
17,777
17,777
15,777
15,777
16,777
17,777
20,777
14,777
16,777
16,777
15,777
14,777
16,777
16,777
15,777
14,777
16,777
16,777
15,777
16,777

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า12ปี )

(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า12ปี )

16,777
16,777
17,777
17,777
15,777
15,777
16,777
17,777
20,777
14,777
16,777
16,777
15,777
14,777
16,777
16,777
15,777
14,777
16,777
16,777
15,777
16,777

16,777
16,777
17,777
17,777
15,777
15,777
16,777
17,777
20,777
14,777
16,777
16,777
15,777
14,777
16,777
16,777
15,777
14,777
16,777
16,777
15,777
16,777

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
7,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
12,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเป็ นต้อง ระบุไว้ ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้า ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และ ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 5,200 NT /ท่าน
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 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 ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการ ร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
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2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
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การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
1.1 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้อง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด
ได้แก่แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000mAhหรือน้อยกว่า 100Whสามารถ
นําขึ้ นเครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
2.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAhหรือ 100-160Whสามารถนํา
ขึ้ นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000mAhหรือ 160Whห้ามนําขึ้ นเครื่องในทุก
กรณี
3. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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