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ว ันทีหนึง
05.00 น.
08.15 น.

12.45 น.

เทียง
บ่าย

คํา
พ ักที

ั ง& ั -เจียอี(
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา – ว ัดพระถ ังซมจ
ั( 4 แถว D ประตู 3 สายการบ น
พร ้อมกัน ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภู ม ิ ช น
ิ
THAI AIRWAYSมี
เจ ้าหน ้าทีคอยต ้อนรับ และบริการเช็คอินและกระเป๋ าเดินทาง
ั โดยสายการบิน THAI AIRWAYSเทียวบินทีTG632บริก าร
เหิรฟ้ าสู่ สนามบิน เถาหยวน ประเทศไต้ห ว น
ั
อาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใชร้ ะยะเวลาบิน 4 ชวโมง)

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต ้หวัน หลังจากผ่านขัน
- ตอนของด่านศุลกากร พร ้อมรั บ
กระเป๋ าสัมภาระแล ้วนัน
- นํ าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถวโดยรถโค ้ชปรับอากาศ ซึง เมืองหนานโถว ถือได ้ว่าเป็ น
มณฑลทีใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศไต ้หวันและได ้รั บการตัง- ชือเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่ง
ไต ้หวัน)
บริการอาหารกลางว ัน ด้วยเมนูแซนวิช และนํา( ผลไม้
นํ าทุกท่านลงเรือสําหรับคณะเพือ ล่องทะเลสาบสุรย
ิ ัน – จ ันทราซึงเป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีโด่งดัง และ
เป็ นทีนิยมในหมู่นัก ท่องเทียว อีกแห่ง ของชาวไต ้หวัน โดยบริเ วณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี-มจ
ี ุดท่องเทียวทีสําคัญ
มากมาย และทะเลสาบแห่งนีย
- ังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนัน
- นํ าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเล็ก
ั จง
ทีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี- อีกทัง- นํ าคณะนมัสการพระอัฐข
ิ องพระถังซัมจัHงทีว ัดพระถ ังซม
& ั ทีอันเชิญมาจาก
ชมพูทวีป รวมถึงของกินทีพลาดไม่ได ้เมือใครได ้มาเยือนยังทะเลสาบสุรย
ิ ัน – จันทรา นั นคือไข่ตม
้ ใบชา ซึงถือ
เป็ นของกิน หรือของทานเล่นทีเป็ นทีนิยมในหมู่นักท่องเทียวทีมาเยือนยังทะเลสาบสุรย
ิ ัน – จันทรา ถือได ้ว่าไม่วา่
ใครก็ต ้องลิม
- ลอง

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หว ัน
่ ท
หลังจากนัน
- นํ าคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอีเ( พือพักผ่อน พร ้อมเตรียมเดินทางสูอ
ุ ยานแห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึน
SANKAI KAN HOTEL หรือระด ับเทียบเท่า
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ว ันทีสอง
เชา้

เทียง

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
่ ุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได ้ชมวิวไร่ชาอาลีซานทีมีชอเสี
ื
นํ าคณะเดินทางสูอ
ยงสลับกับภูเขาน ้อยใหญ่
อันสวยงาม จากนัน
- พาท่านแวะชิมชาอาลีซานที ร้านชา ชาทีขึน
- ชือทีสุดของไต ้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย
ละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็ นพั นเมตรจากระดับนํ- าทะเล และเป็ นของฝากทีคนไทยนิยม
- กลับเป็ นของฝากจากนัน
่ ท
ซือ
- เดินทางต่อสูอ
ุ านแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางว ัน เมนูอาหารจีนท้องถิน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
หลังอาหารกลางวันนํ าท่านชมจุดท่องเทียวสําคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึงเป็ นอุทยานทีมีความสวยงาม
ื
และมีชอเสี
ยงทีสุดของไต ้หวัน อุทยานฯ อาลีซานเป็ นอุทยานทีมีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก
ื ยงทีสุดของไต ้หวันให ้ท่านเดินชมดืมดํากับธรรมชาติของป่ าศักดิส
ิ ธิอ
และมีชอเสี
M ท
M าลีซันโดยตลอดเส ้นทางท่านจะ
ได ้สัมผัสกับกับต ้นสนสูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต ้นไม ้โบราณรูปร่างแปลกตา และต ้นไม ้นานาพันธุ์ ซึงประมาณ
กลางเดือ นกุม ภาพ น
ั ธ์ – มีน าคม ของทุก ปี ทุก ท่า นจะสามารถชมดอกซากุร ะบานสะพร งสวยงามได้
ั
( น
(ึ อยูก
ภายในว ัดแห่งนี( แต่ทงนี
ั( ข
่ ับสภาพอากาศในปี นนๆอี
ั(
กด้วยจากนั น
- นํ าท่าน นงรถไฟโบราณ
ั
กลับลงสู่
สถานนีรถบัส

คํา
พ ักที

และเดินทางมุง่ หน ้าสู่ เมืองไถจง เมืองทีใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต ้หวันเป็ นเมืองทีเป็ นศูนย์กลางทางด ้านการศึกษา
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน
จากนนให้
ั(
ทา
่ นได้ผอ
่ นคลายก ับการแช่นํา( แร่ธรรมชาติ แบบส่วนต ัวในห้องพ ัก ซึงการแช่นํา( แร่เชือว่าถ้า
(ึ
ได้แช่นํา( แร่แล้ว จะทําให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน

ว ันทีสาม
เชา้

ั
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสบปะรด
– ตลาดปลาไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ค–
ั( 89)–ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ ต
( ตึกชน
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นํ าท่านเดินทางสู่ กรุ งไทเปเมืองหลวงประเทศไต ้หวั นเป็ นศูนย์รวมทางด ้านต่างๆของไต ้หวัน ทั ง- การศึกษา การค ้า
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล ้านคนพาท่านแวะชมศูนย์
สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนียม)ทีเป็ นเครืองประดับเพือสุขภาพ มีทัง- แบบสร ้อยข ้อมือ และสร ้อยคอ มีคณ
ุ สมบัตใิ น
การป้ องกั น รั ง สี ช่ ว ยการไหลเวีย นของเลือ ดในร่ า งกายคนเรา รวมทั -ง มี ช มหยกไต ห
้ วั น และปะการั ง แดง
ั
- ของฝาก ขนมพายสบปะรดขนมยอดนิ
เครืองประดับลํ-าค่าของชาวไต ้หวันตัง- แต่โบราณ ...นํ าท่านเลือกซือ
ยมของ
ไต ้หวันที ร้านเหว่ยเก๋อภายในร ้านมีขนมของฝากมากมายไม่วา่ จะเป็ นขนมชือดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ
มีรสชาติของแป้ งและไส ้สับปะรดเข ้ากันได ้อย่างลงตัว อีกทัง- ยังมีพายเผือก เค ้กนํ- าผึง- ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือ
- อย่างปอร์ปคอร์นชีส จากนั น
ผู ้ใหญ่ก็นย
ิ มซือ
- พาทุกท่านไปยัง ตลาดปลาในเมืองไทเป ให ้ทุกท่านได ้สัมผัสรสชาติ
ของอาหารทะเลมากมาย ทัง- หลากหลาย พร ้อมทัง- ความสดใหม่ ไม่วา่ จะเป็ น ปูอลาสก ้ากับกุ ้งล๊อบสเตอร์ อาหาร
ปรุงสดสไตล์ญปุ่ี น กุ ้ง ปู หอยนางรม หรือปิ- งย่าง บาร์บค
ี วิ และอีกมากมาย

เทียง
บ่าย

ั
( อาหารกลางว ัน ณ ตลาดปลา ให้ทา
อิสระมือ
่ นได้เลือกร ับประทานตามอ ัธยาศย
จากนัน
- นํ าทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ คทีสร ้างขึน
- เพือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึงใช ้เวลา
ในการสร ้างถึง 3 ปี สร ้างแล ้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพื-นทีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชม
ชีว ประวัต แ
ิ ละรู ป ภาพประวัต ศ
ิ าสตร์สํา คัญ ทีหาดูไ ด ้ยากภายในอนุ ส รณ์ ส ถานโดยภายในจะมีรู ป ปั -น ทํ า จากทอง
สัม ฤทธิMป ระธานาธิบ ดีเ จีย งไคเช็ค ในท่า นั งขนาดใหญ่ท ีมีใ บหน า้ ยิม
- แย ้ม และจะมีท หารยามยืน เฝ้ าอยู่ 2 นาย
ตลอดเวลา และทีกําแพงด ้านในหลังจะมีข ้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คํา คือ จริยธรรม
- ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็ นห ้องจัดแสดงประวัตข
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนทีชัน
ิ องอดีตประธานาธิบดี
ิ
เจียงไคเช็ค อีกทัง- ทัง- ยังมีการจัดโชว์สงของเครื
องใช ้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึงพิเศษหากใครได ้มาเยียมทีแห่ง
นีค
- อ
ื พิธเี ปลียนเวรทหาร ซึงจะมีทก
ุ ๆต ้นชัวโมง ตัง- แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน
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แวะร ้าน COSMETIC SHOPทีมีเครืองสําอางรวมถึงพวกยา / นํ- ามัน / ยานวดทีขึน
- ชือของไต ้หวันให ้ทุกท่านได ้
เลือกช ้อปกันอย่างเต็มที จากนัน
- นํ าท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให ้ท่านได ้ถ่ายรูปคูก
่ ับแลนด์มาร์คของประเทศไต ้หวัน
ตึกทีมีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จ จุบัน (อันดับในปี 2016) ซึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซึงด ้านล่างเป็ น
ห า้ ง ส ร ร พ สิ น ค า้ ที ร ว บ ร ว ม ร า้ น ค า้ แ บ ร น ด์ ดั ง ร ะ ดั บ โ ล ก ไ ว ม
้ า ก ม า ย อ า ทิ เ ช่ น ALDO,
BOTTEGA
VENETA,BURBERRY ,CALVINKLEIN,CHANEL,COACH ,GUCCIM ,GIORDANO,HUGO BOSS, LOUIS
VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,
PRADA,POLO ,ROLEX , SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA เป็ น ต ้น

คํา

จากนั -น นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ ซีเ หมิน ติง ไนท์ม าร์เ ก็ ต ตัง- อยู่ใ นเมือ งไทเป ทีแห่ง นี-เ ปรีย บเสมือ น สยามแสควร์ใ น
กรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชันทีทันสมัยของวัยรุ่นในไต ้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค ้าแฟชัน
- ผ ้า รองเท ้า กระเป๋ า เครืองสําอางค์ หรือของกิq ฟช ้อปมากมายทีมีให ้อัพเดทแฟชันเรือยๆ ไม่วา่ จะเป็ นของทีมีแบ
เสือ
รนด์ หรือไม่มแ
ี บรนด์ อีกทัง- สินค ้ามีแบรนด์ของทีนี-ยังถือได ้ว่ามีราคาทีถูกเหมาะสําหรับนั กช ้อปมากมายให ้ได ้มาช ้
อปปิ- งกันอย่างจุใจ
้ ปปิ( งของท่าน
( อาหารคํา ณ ตลาดซีเหมินติง เพือความสะดวกในการชอ
อิสระมือ
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พ ักที
ว ันทีสี
เชา้

เทียง

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระด ับ 4 ดาว หรือระด ับเทียบเท่า
ถนนโบราณจิวเฟิ น – อุ ท ยานแห่ง ชาติเ ย่ห ลิว –MITSUI OUTLET PARK -สนามบิน เถาหยวน –
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า นเดิน ทางสู่ หมู่บ า
้ นโบราณจิวเฟิ นทีตั ง- อยู่ บ ริเ วณไหล่เ ขาในเมือ ง จีห ลง จิวเฟิ น ปั จ จุ บัน เป็ นสถานที
ื
ท่องเทียวทีเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทมี
ี ชอเสี
ยงในไต ้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดัง- เดิมของร ้านค ้า ร ้านขาย
ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิวเฟิ นทีหากใครมาเยือนทีแห่งนี-แล ้วไม่ควรพลาดอันได ้แก่
- ปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถัวตัด และทีแห่งนี-ยังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ทด
บัวลอยเผือก ลูกชิน
ี ้านบนถนน
โดยเป็ นทางลาดชันและเป็ นขัน
- บันได เพราะแบบนีจ
- งึ ทําให ้โซนนีท
- ก
ุ ท่านจะมองเห็นเป็ นภาพโรงนํ- าชาทีเป็ นอาคาร
ไม ้ตัง- เรียงรายลดหลันกันไปเหมือนดังในรูปทีสวยงาม ซึงกลายเป็ นแรงบันดาลใจให ้กับภาพยนตร์อนิเมชันเรืองดัง
จากเรือง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI

ี ้ด
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูซฟ
ู
จากนัน
- นํ าท่านเทียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิวอุทยานแห่งนี-ตัง- อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต ้หวัน มีลักษณะ
พืน
- ทีเป็ นแหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ- าทะเลและลม ทะเล ทําให ้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่าง ลักษณะ
ื ยงโด่งดังไปทัวโลก
ต่างๆ น่าตืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึงมีชอเสี
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จากนั น
- นํ าทุกท่านช ้อปปิ- งแบบจัดเต็มที MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนั กช ้อปทัง- หลาย โดยทีทุกท่าน
- รองเท ้า กระเป๋ า หรืออืนๆอีกมากมาย ทีเป็ นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE,
สามารถซือ
่ นามบินเถา
PUMA, NEWBALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVISฯลฯ สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสูส
หยวน
20.10 น.
นํ าท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYSเทียวบินทีTG635
ั
(มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) (ใชร้ ะยะเวลาบิน 4 ชวโมง)
23.05น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ
**************************************
** หากท่านทีต้องออกตว& ั ภายใน (เครืองบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั( อนทําการออกตว& ั
เนืองจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใชบ
อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่

พ ักเดียวเพิม

04 – 07 มกราคม 2562
11 – 14 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
25 – 28 มกราคม 2562
16 – 19 กุมภาพ ันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพ ันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
19 – 22 เมษายน 2562
26 – 29 เมษายน 2562
04 – 07 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
01 – 04 มิถุนายน 2562
15 – 18 มิถุนายน 2562
22 – 25 มิถุนายน 2562

21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999

21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
4,500
4,500
4,500

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตว& ั
เครืองบิน
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
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** ราคาเด็ กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถินและห ัวหน้าท ัวร์
ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
( เมือง ในนามของร้าน
หมายเหตุ : ตามนโยบายของร ัฐบาลไต้หว ันร่วมก ับการท่องเทียวแห่งเมืองจีนเพือโปรโมทสินค้าพืน
ร ัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนียม, ปะการ ังสีแดง ซึงจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมท ัวร์ เพราะมีผลก ับราคาท ัวร์ ทางบริษท
ั ฯ
( หรือไม่ซอ
( จงลูกค้าทุก ท่านว่า ร้านร ฐ
ื( ขึน
( อยูก
จึงอยากเรียนชีแ
ั บาลทุก ร้านจําเป็ นต้อ งรบกวนทุกท่า นแวะชม ซือ
่ ับความ
( และถ้า หากลูกค้าไม่มค
พอใจของลูกค้า เป็ นหล ัก ไม่ม ก
ี ารบ งั ค ับใดๆ ทงสิ
ั( น
ี วามประสงค์จ ะเข้าร้านรฐ
ั บาลทุกเมือ ง หรือ
้
( จากท่านเป็ นจํานวน
หากท่านต้องการแยกต ัวออกจากคณะ ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใf นการเรียกเก็ บค่าใชจา
่ ยทีเกิดขึน
เงิน 5,200 NT /ท่าน
** หากท่านทีต้องออกตว& ั ภายใน (เครืองบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั( อนทําการออกตว& ั
เนืองจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
( อยูก
**โรงแรมทีพ ัก และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสล ับปร ับเปลียนขึน
่ ับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภ ัยของลูกค้าเป็นหล ัก**
( ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวน
**การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั(
องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
สิทธิใf นการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา**

อ ัตราค่าบริการนีร( วม
ค่าตัวH เครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
ค่านํ- าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.

ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ

ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือ
- ทีระบุในรายการ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อ ัตราค่าบริการนีไ( ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซัก
้ ริการ)
รีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน ้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท ้องถิน ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%

เงือนไขการชําระค่าบริการ

1.

นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
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2.
3.

นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทัง- หมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอ
เจนซีไม่ชํา ระเงิน หรือชํา ระเงิน ไม่ค รบภายในกํ า หนด รวมถึงกรณี เช็ค ของท่า นถูก ปฏิเ สธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆให ้ถือ ว่า
นักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน
- ๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี- วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาล
ประกาศในปี นัน
- ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.

ื
กรณี ท นั
ี ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซีต ้องการขอยกเลิก การเดิน ทาง หรือ เลือนการเดิน ทาง นั ก ท่อ งเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีช อใน
เอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

2.

ื
กรณีนั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซีต ้องการขอรั บเงิน ค่าบริก ารคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีช อในเอกสารการจอง)
จะต ้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารที
ต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี2.1
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.2
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.3
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทัง- หมดทัง- นี- ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้
จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนั งตัHว
เครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

3.

- ขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทัง- หมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี- วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาล
ประกาศในปี นัน
- ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใM นการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ักท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ

1.
2.

ทัวร์นส
ี- าํ หรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
ทัวร์นข
ี- อสงวนสิทธิส
M าํ หรับผู ้เดินทางทีถือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีนํ-าตาล / เลือดหมู) เท่านั น
- กรณีทท่
ี านถือหนั งสือ
เดินทางราชการ (หน ้าปกสีนํ-าเงินเข ้ม) หนั งสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว โดยไม่มจ
ี ดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือมโยงเกียวกับการขออนุญาตการใช ้หนั งสือเดินทาง
พิเศษอืนๆ หากไม่ผา่ นการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ทัง- ฝั งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา
เข ้าไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใM นการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดทีจะเกิดขึน
- ในส่วนนี- และ ทัวร์นี-เป็ นทัวร์แบบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง- หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้าออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไM ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง- หมดให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณี
ใดๆก็ตาม

3.

ทัวร์นี-เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง- หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง- หมดให ้แก่ทา่ น

4.

ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิใM นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ทมี
ี นัก ท่อ งเทียวร่ วมเดินทางน ้อยกว่า 15 ท่า น โดยจะแจ ้งให ้กับ
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไM ม่รับผิดชอบค่าเสีย หายจากความผิด พลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํา นํ าหน า้ ชือ เลขทีหนั งสือ
เดินทางและอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัHวเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซี มิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทาง
บริษัทพร ้อมการชําระเงินมัดจํา
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6.

ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิMใ นการเปลียนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสมเพือให ส
้ อดคล ้อง กั บ สถานการณ์
ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทัง- นี-บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนั กท่องเทียวส่วน
ใหญ่เป็ นสําคัญ

7.

ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิไM ม่รั บ ผิด ชอบใดๆ ต่อ ความเสีย หายหรือ ค่า ใช ้จ่ า ยใดๆ ทีเพิมขึน
- ของนั ก ท่อ งเทียว ทีมิไ ด ้เกิด จาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือ
ั อืน เป็ นต ้น
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสด
ุ วิสย

8.

อัตราค่าบริการนี-คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น
- ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใM นการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน
- ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอัตรา แลกเปลียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัHวเครืองบิน ค่า
- เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
ภาษี เชือ

9.

มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้น
โดยผู ้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
-

แต่มเี อกสารลงนาม

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1.

- ได ้ไม่เกิน
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึน
- เครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลต
ิ รต่อชิน
- โดยแยกใส่ถุง พลาสติก ใสซึงมีซ ป
ิ ล็ อคปิ ด สนิท และสามารถนํ า ออกมาให ้เจ ้าหน า้ ทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุด
10 ชิน
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั น
- ถ ้า สิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
1.1

2.

3.

สิงของทีมีลก
ั ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
IATA ได ้กําหนดมาตรการเกียวกับการนํ าแบตเตอรีสํารองขึน
- ไปบนเครืองบินดังนี2.1
แบตเตอรีสํา รองสามารถนํ าใส่ก ระเป๋ าติดตัว ถือ ขึน
- เครืองบิน ได ้ในจํ านวนและปริม าณทีจํ า กัด ได ้แก่แ บตเตอรี
สํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000mAhหรือน ้อยกว่า 100Whสามารถนํ าขึน
- เครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัดจํานวน
2.2
แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000mAhหรือ 100-160Whสามารถนํ าขึน
- เครืองได ้ไม่เ กินคนละ 2
ก ้อน
2.3
แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000mAhหรือ 160Whห ้ามนํ าขึน
- เครืองในทุกกรณี
ห ้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต ้เครืองในทุกกรณี
****************************************

