
 

 

 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึ่ง

จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับ

บัตรที่น่ังบนเครื่องบิน  
(หรือนัดหมายเวลา 22.00 น. ส าหรับวันที่ไฟลท์บินเวลา 01.00 น.) 

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระ

ถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี ้

02.25 น.  เหินฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินท่ี XW182  

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)  

07.05 น.   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านข้ันตอนของด่าน

ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น  
 (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) 

เที่ยวบิน เวลาไป วัน (สัปดาห์) 

 

XW182 
02.25 07.05 

วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /  

วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์ 

01.00 05.10 วันเสาร์ 

เช้า          บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ าผลไม้) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วย

ดอกไม้นานาชนิดมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และ

ที่นี่ยังเป็นฟาร์มดอกไม้เดียวที่ประสบความส าเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน  

ซึ่งฟาร์มดอกไม้จงเซ่อจะมีดอกไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี  

ชนิดดอกไม้ / เดือน 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

ดอกทานตะวัน             

ดอกดาวกระจาย             

ดอกทิวลิป             

ดอกลิลลี ่             

ดอกคาลล่า ลิลลี ่             

ดอกเสจ             

ดอกดาวกระจาย  

(สีเหลือง) 
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ดอกกุหลาบ             

ดอกสกุลเทียน             

ดอกเสจ (สีแดง)             

ดอกดาวเรือง             

ดอกบัว             

 **ตารางข้างต้นแสดงระยะเวลา ของดอกไม้ที่ผลิบานในแต่ละเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศในแต่ละปีด้วย ซึ่งระยะเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านลงเรือส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง

ที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย 

ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็ก

ที่สุดในโลก น าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจาก

ชมพูทวีป จากนั้นน าท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้า

แห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้ังอยู่หน้า

วัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หลังจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจี่ยอี้ เพ่ือ

พักผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวันรุ่งขึ้น 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) 

พักที่   SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานอาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียง

สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา ชาที่ขึ้นชื่อ

ที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ

ความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับ จากนั้น

เดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานอาลีซาน 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ ภายในอุทยานอาลีซาน ซึ่งเป็น

อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานอาลีซานเป็นอุทยานที่

สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชม



ด่ืมด่ ากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซาน โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสน

สูงชันอายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ และในช่วง

ฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพรั่งพร้อม

กับพรรณไม้อีกนานาชนิด  

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่าน นั่งรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนีรถบัสและเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง 

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระ

ก าลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น    

พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการ

แช่น้ าแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ

หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สี ่ ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -           

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน 

ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3 ล้านคน น าท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของ

ไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด ป๊อปคอร์น เห็ดทอด เป็นต้น) 
จากนั้นพาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มี

ทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือด

ในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ าค่าของชาว

ไต้หวันต้ังแต่โบราณ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา 

บ่าย  จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 

205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่หาดูได้



ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไค

เช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่  2 นายตลอดเวลา 

และที่ก าแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า 

คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัด

แสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ 

รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งความพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร 

ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นช่ัวโมง ต้ังแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 ...และน าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกใน

ปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  

ซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็ ต้ังอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสยามแสควร์ในกรุงเทพฯ 

เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายโดยเฉพาะ

สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดท

แฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือ

ได้ว่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 

ค่ า  อิสระอาหารค่ า ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย 

พักที่  FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่หก สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ าผลไม้)                                                         

09.40 น.  เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินท่ี XW181  

(ไม่มีบริการ อาหารบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)  

12.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) 

เที่ยวบิน เวลาไป วัน (สัปดาห์) 

 

XW181 
09.40 12.40 

วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ /  

วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์ 

06.20 09.20 วันเสาร์ 

 



** ท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 
อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 

ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 15,777 15,777 15,777 4,500 9,900 

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 15,777 15,777 15,777 4,500 9,900 

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 16,777 16,777 16,777 4,500 10,900 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561  17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

03 – 07 มีนาคม 2561 16,777 16,777 16,777 4,500 10,900 

06 – 10 มีนาคม 2561 16,777 16,777  15,777 4,500 10,900 

07 – 11 มีนาคม 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

08 – 12 มีนาคม 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

10 – 14 มีนาคม 2561 16,777 16,777 16,777 4,500 10,900 

13 – 17 มีนาคม 2561 16,777 16,777  16,777 4,500 10,900 

14 – 18 มีนาคม 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

15 – 19 มีนาคม 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

17 – 21 มีนาคม 2561 16,777 16,777 16,777 4,500 10,900 

20 – 24 มีนาคม 2561 16,777 16,777 16,777 4,500 10,900 

21 – 25 มีนาคม 2561 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท ** 

*** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร ์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน *** 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้า

พื้นเมืองในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา เจอมาเนี่ยม ปะการังสีแดง ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล

ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน

เป็นจ านวนเงิน 5200 NTD/ท่าน  
 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ  

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือ 

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1000 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 11,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่น่ัง  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีที่ท่านไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 



3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองต้อง

แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้ทีม่ีชื่อในเอกสารการจองต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้ว เนื่องในการเตรียมการจัดการ

น าเท่ียวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะ

เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า  

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึง 

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   

ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  

แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง   

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า 

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้

ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

    1.1  สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้   

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด     

ได้แก่แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน     

2.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100 - 160 Wh สามารถ

น าข้ึนเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน    

2.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

3. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

**************************************** 


