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รหสัโปรแกรมทวัร ์   A03 I LOVE YOU SUMMER  AUG17-XW-W10 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่2-6 มถิุนายน 2560 17,999 17,999 17,999 7,900 

วนัที ่9-13 มถิุนายน 2560 17,999 17,999 17,999 7,900 

วนัที ่16-20 มถิุนายน 2560 17,999 17,999 17,999 7,900 

วนัที ่23-27 มถิุนายน 2560 17,999 17,999 17,999 7,900 

วนัที ่30-4 กรกฎาคม 2560 16,999 16,999 16,999 7,900 

วนัที ่7-11 กรกฎาคม 2560 19,999 19,999 19,999 7,900 

วนัที ่14-18 กรกฎาคม 2560 16,999 16,999 16,999 7,900 

วนัที ่21-25 กรกฎาคม 2560 16,999 16,999 16,999 7,900 
วนัที ่28-1 สงิหาคม 2560  วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.10 18,999 18,999 18,999 7,900 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   A03 I LOVE YOU SUMMER  AUG17-XW-W10 

วนัที ่4-8 สงิหาคม 2560 16,999 16,999 16,999 7,900 

วนัที ่11-15 สงิหาคม 2560 19,999 19,999 19,999 7,900 

วนัที ่18-22 สงิหาคม 2560 17,999 17,999 17,999 7,900 

วนัที ่25-29 สงิหาคม 2560 17,999 17,999 17,999 7,900 

กรณีมตี ัว๋อยูแ่ลว้ หกัคา่ต ัว๋ 5,000 บาท 

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                                               ( - / - / - ) 

21.00 น.  (กรณีไฟลท์บนิเวลา 00.20 น.) พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 

ผูโ้ดยสารขาออกประต ู5-6 เคานเ์ตอร ์7 สายการบนิ Nok Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

------------------------------------------------------------------------หรอื--------------------------------------------------------------------- 

23.00 น.  (กรณีไฟลท์บนิเวลา 02.15 น.) พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 

ผูโ้ดยสารขาออกประต ู5-6 เคานเ์ตอร ์7 สายการบนิ Nok Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – วดัจงไถซาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่–  ไทจ่ง 

ฟ่งเจีย่ ไนทม์าเก็ต                                                                                                          ( B / L / อสิระ ) 

คณะเดนิทางโดยสายการบนิ Nok Scoot (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง 

*ตารางเวลาเดนิทางดา้นลา่งนี ้เฉพาะกรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ม.ีค.-28 ต.ค.60 เทา่น ัน้* 
00.20 น.  น าทา่นเหนิฟ้าสูไ่ทเป เทีย่วบนิที ่XW182  ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง วนัองัคาร, ศกุร ์และเสาร ์

05.10น.  เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน   ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง วนัองัคาร, ศกุร ์และเสาร ์

------------------------------------------------------------------------หรอื--------------------------------------------------------------------- 

02.15 น.  น าทา่นเหนิฟ้าสูไ่ทเป เทีย่วบนิที ่XW182  ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง วนัอาทติย,์ จันทร,์ พุธ และพฤหัสบด ี 

07.05น.  เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน   ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง วนัอาทติย,์ จันทร,์ พุธ และพฤหัสบด ี

 

หลังจาก คณะเดนิทางถงึ ประเทศไตห้วนั หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าคณะ

เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ชั่วโมง) พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) แบบกล่อง : แซนวชิ+น า้ผลไม ้บนรถ น าท่าน เทีย่วชม วดัจงไถ

ซาน ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก งบประมาณสรา้งกวา่หมืน่ลา้นบาท  มคีวามสงู150 
เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกันกับตกึ 101 มโีครงสรา้งทีแ่ข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 

เกดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงทีเ่มอืงหนานโถว พสธุาแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป 
แต่วัดจงไถถานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก  มหีอ้งเรยีน

กวา่  1,000 หอ้ง เพือ่ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรม น าทา่นนมัสการสิง่ศกัดิส์ทิธภ์ายในวัด 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมนู ชาบูไตห้วนั  
บา่ย น าท่านลงเรือส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั - จนัทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาว

ไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวาม
ยาวถงึ 33 กโิลเมตร น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก น าคณะ

นมสัการพระอฐัขิองพระถงัซมัจ ัง๋ ทีว่ดัพระถังซัมจ๋ัง ทีอ่ันเชญิ

มาจากชมพูทวปี จากนัน้น าคณะเดนิทางสูว่ดัเหวนิหวู ่นมัสการ
สิง่ศักดิส์ทิธิ ์สักการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพ

กวนอ ูเทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้
อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจ่ง 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟ่งเจีย่ ไนทม์าเก็ต ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหท้า่นเลอืกสรร ซึง่ถอืวา่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ทีส่ดุในไตห้วนั เลอืกซือ้กระเป๋า รองเทา้ทีแ่สนถกู รวมถงึสนิคา้แบรนดต์า่งๆ 

ทีพ่กั  ORANGE TAICHUNG HOTEL / ROYAL SEASONS HOTEL TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ไทจ่ง – ไทเป - รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89) – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ซือ่หลนิ     

ไนทม์าเก็ต – อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ                                                                                        ( B / L / D )                                                                                                         

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเลอืกซือ้ของฝากรา้นขนมพายสบัปะรดเหวย่เก๋อ ขนมยอดนิยมของไตห้วัน เชน่ ขนมพายสับปะรด ขนม
เป๊ียะเผอืก ป๊อปคอรน์ เห็ดทอด เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่กึไทเป101 (ไม่รวมคา่ขึน้ตกึ ชมววิชัน้ 89 ถา้ใคร
ตอ้งการขึน้ชมววิแจง้กับไกดห์นา้งานคา่ขึน้ประมาณ 600 NTD) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
ไทเป ทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูตดิอันดับโลกอกีดว้ย ภายในอาคารมเีจา้ลูกตุม้ยักษ์หรือลกูแดมเปอรย์ักน์ ้าหนัก 728 ตัน 

เสน้ผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร จะถูกแขวนระหว่างชัน้ที ่87-91 เพื่อเอาไวถ้่วงน ้าหนักในยามปกตซิึง่อาคารสูงแห่งนี้
จะตอ้งโดนแรงลมปะทะตลอดเวลา และหากเกดิแผ่นดนิไหวขึน้ลกูตุม้นี้ก็ยิง่มหีนา้ทีส่ าคัญ

ทีจ่ะชว่ยพยุงตกึนี้ไม่ใหท้รุดไปตามแรงสั่นสะเทอืน ซึง่เขาออกแบบและค านวณมาแลว้ว่า

จะสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไดสู้งสุด 7 ริกเตอร์ ท าหนา้ที่กันการ
สัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวไตห้วันชือ่ ซ.ีวาย.ล ีเขาได ้

แนวความคดิในการออกแบบตามความเชือ่ของคนจนี คอืเลข 8 น ามาใชเ้ป็นจ านวนชัน้ 8 
ชัน้ที่เราเห็นจากภายนอก เป็นตัวเลขน าโชคของจีน และยังพอ้งเสียง ใหห้มายถึง 

ความส าเร็จอกีดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ณ ภตัตาคาร เมนู เสีย่วหลงเปา 
บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑก์ูก้งเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บวัตถุและผลงานทางศลิปะของจนีโบราณ ทีม่ปีระวัตยิาวนานกว่า 

5,000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่ของล ้าค่าทางประวัตศิาสตร์มอียู่ทีน่ี่จ านวนมากกว่า 620,000 
ช ิน้จากทกุราชวงศข์องจนี จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจัดใหช้ม (ซึง่หนึง่ชดุ 5,000 ช ิน้) จะหมุนเวยีนทกุ 3 เดอืน ไมว่า่จะ

เป็นภาพวาดเครื่องปั้นดนิเผา เครื่องทองส ารดิต่างๆ เหมาะมากกับท่าน  ทีช่อบ

โบราณวัตถุและงานศลิปะ ไม่วา่จะเป็นเครือ่งถมของจนีหรอื Cloisonné หรือการ
ลงยาทองแบบอสิลามคิ ทีเ่ป็นเทคนคิทีแ่วดวงโลกอญัมณี หอ้งแสดงหยกทีล่ ้าคา่

โดยเฉพา” “หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวทีม่ตีั๊กแตนเกาะอยู่”  ทีไ่ดรั้บการจัด
อันดับ ในความงดงามวจิิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชัน้” “งาชา้ง

แกะสลัก 17 ชัน้” ที่มีชือ่เสยีง แมแ้ต่ “ตราลัญจกรของจักรพรรดเิฉียนหลงที่
ยิง่ใหญ”่  ก็อยูท่ีพ่พิธิภัณฑแ์หง่นีด้ว้ย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่5) ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง 

น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงย่าน ซือ่หลนิไนทม์าเก็ตตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงไทเป และยังมสีนิคา้
มากมายใหเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ และของกนิพืน้เมอืงมากมายทีท่า่นจะตอ้งประทับใจ 

ทีพ่กั  THE LOFT SEASIDE SUITES HOTEL / NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
อสิระพกัผอ่นและเพลนิเพลนิกบัน า้แร่ ใกลใ้จกลางเมอืงไตห้วัน ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและบรรยากาศสบายๆทา่มกลาง

ธรรมชาต ิในตอนกลางคนืท่านสามารถมองเห็นแสงไฟของเมอืงไท่จง โดยเชือ่วา่การอาบน ้าแร่จะช่วยใหท้่านผ่อน

คลายกลา้มเนือ้ ระบบไหลเวยีนโลหติดขีึน้ และท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่ 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป - ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – รา้นสรอ้ยเจอมาเนยีม – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - 

ซเีหมนิตงิ                                                                                                                            ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนน
คนเดนิเกา่แกท่ี ่มชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหาร

ของชาวไตห้วันในอดตี ชืน่ชมววิทวิทัศน์ รวมทัง้เลอืกชมิ และซือ้ชา

จากรา้นคา้มากมาย เดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ อทุยานแห่ง
นี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลม

ยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขด
หนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระ

เศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนู ซฟีู๊ ด 
บา่ย แวะศูนยส์รอ้ยสุขภาพเจอมาเนยีม ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และ 

สรอ้ยคอ เป็นการชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืกในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ 
ปะการังแดง เครื่องประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันมาตัง้แต่โบราณ จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์

สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 
3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประ  มาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชม

ชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้าก  
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) เมนูพระกระโดดก าแพง 
 หลังจากนัน้น าทา่นอัพเดทแฟชัน่และการตกแตง่รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนั ใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ อสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนด ์ใหม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma etc 

ทีพ่กั  KING’S PARADISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพฯ                                                                 ( - / - / - ) 

*ตารางเวลาเดนิทางดา้นลา่งนี ้เฉพาะกรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ม.ีค.-28 ต.ค.60 เทา่น ัน้* 
....… น.  น าทา่นเชคเอา้ท ์เก็บสมัภาระ ออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
06.20 น.  น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่XW181  ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางกลับ วนัองัคาร, ศกุร ์และเสาร ์

09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางกลับ วนัองัคาร, ศกุร ์และเสาร์ 

------------------------------------------------------------------------หรอื--------------------------------------------------------------------- 

....… น.  น าทา่นเชคเอา้ท ์เก็บสมัภาระ ออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
09.40 น.  น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่XW181 ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางกลับ วนัอาทติย,์ จันทร,์ พุธ และ

พฤหัสบด ี 

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางกลับ วนัอาทติย,์ จันทร,์ พุธ และ

พฤหัสบด ี

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 
สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-   เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนั ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงไตห้วนั ทกุเมอืง 

ก าหนดใหม้กีาร  ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาท ิใบชา เจอมาเนยีม ปะการังสแีดง 
ซึง่จ าเป็นตอ้งก าหนดในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้น

จ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชมแตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 
*** หากลูกคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรฐับาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้น 
รายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ 5,200 TWD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะ เป็นผู ้
เก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง *** 

 
 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. 8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,200 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หรอื ทา่นละ 10,000 บาท กรณีเดนิทางตรงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ หากมกีาร

ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
เต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บัเสาร-์อาทติย ์และ

วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคาร

ทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 

2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย 

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง 

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


