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รหัสโปรแกรมทัวร ์     XW42-TAIWAN CHILL-OCT-XW-W10 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด ีย่วเพิม่ จอยแลนด ์

วนัที ่4-7 กนัยายน 2560 13,999 13,999 3,900 9,999 

วนัที ่7-10 กนัยายน 2560 13,999 13,999 3,900 9,999 

วนัที ่28-1 ตุลาคม 2560 13,999 13,999 3,900 10,999 

วนัที ่5-8 ตุลาคม 2560 14,999 14,999 3,900 11,999 
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รหัสโปรแกรมทัวร ์     XW42-TAIWAN CHILL-OCT-XW-W10 

วนัที ่12-15 ตุลาคม 2560 14,999 14,999 3,900 11,999 
วนัที ่19-22 ตุลาคม 2560 17,999 17,999 3,900 12,999 

วนัที ่23-26 ตุลาคม 2560 14,999 14,999 3,900 12,999 

วนัที ่28-31 ตุลาคม 2560 12,999 12,999 3,900 9,999 

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

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบินภาษสีนามบินภาษนี ้ามนัของสายการบิน***  

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบิน*** 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมอืง                                                                                        ( - / - / - ) 

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

ผูโ้ดยสารขาออกประตู 5-6 เคาน์เตอร ์7 สายการบิน Nok Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารก่อนข ึน้เคร ือ่ง 

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

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

ผูโ้ดยสารขาออกประตู 5-6 เคาน์เตอร ์7 สายการบิน Nok Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารก่อนข ึน้เคร ือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบินเถาหยวน – ไทเป – ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ข ึน้ช ัน้ 89) – รา้นพายสบัปะรด 
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซ ือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต                                                       ( - / L / อสิระ ) 

คณะเดนิทางโดยสายการบิน Nok Scoot (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 
ชั่วโมง 

*ตารางเวลาเดนิทางดา้นลา่งนี้ เฉพาะกรุ๊ปเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ม.ีค.-28 ต.ค.60 เทา่น ัน้* 
00.20 น.  น าท่านเหนิฟ้าสู่ไทเป เทีย่วบินที ่XW182  ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง วันอังคาร, ศุกร ์และเสาร ์

05.10น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน    ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง วันอังคาร, ศุกร ์และเสาร ์

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

02.15 น.  น าท่านเหนิฟ้าสู่ไทเป เทีย่วบินที ่XW182 ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง วันอาทติย,์ จันทร,์ พุธ และพฤหัสบด ี 

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

 
หลังจาก คณะเดนิทางถงึ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั ้นตอนศุลกากรแลว้รับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ตกึไทเป101 (ไม่รวมค่าข ึน้ตกึ ชมววิชัน้ 
89 ถา้ใครตอ้งการข ึ้นชมววิแจง้กับไกด ์หนา้งานค่าข ึน้ประมาณ 600 NTD) ต ึกที่มคีวามสูงถึง 508 เมตร เป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีสู่งต ิดอันดับโลกอกีดว้ย ภายในอาคารมเีจา้ลูกตุม้ยักษ์หรอืลูกแดม

เปอรยั์กน์ ้าหนัก 728 ตัน เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 5.5 เมตร จะถูกแขวนระหว่าง
ชัน้ที ่87-91 เพือ่เอาไวถ่้วงน ้าหนักในยามปกตซิ ึง่อาคารสูงแห่งนี้จะตอ้ง

โดนแรงลมปะทะตลอดเวลา และหากเกดิแผ่นดนิไหวข ึน้ลูกตุม้นี้ก็ย ิง่มี
หนา้ทีส่ าคัญทีจ่ะช่วยพยุงตกึนี้ไม่ใหท้รุดไปตามแรงสั่นสะเทอืน ซ ึง่เขา

ออกแบบแล ะค านวณมาแลว้ว่าจะสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจ าก
แผ่นดนิไหวไดสู้งสุด 7 รกิเตอร ์ท าหนา้ทีกั่นการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กิด

แผ่นดนิไหว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวไตห้วันช ื่อ ซ.ีวาย.ล ี เขาได ้
แนวความคดิในการออกแบบตามความเช ือ่ของคนจนี คอืเลข 8 น ามาใช ้

เป็นจ านวนชัน้  8 ชัน้ทีเ่ราเห็นจากภายนอก เป็นตัวเลขน าโชคของจ ีน 
และยังพอ้งเส ียง ใหห้มายถึง ความส าเร็จอกีดว้ย น าท่านเล ือกซ ือ้ของฝากรา้นขนมพายสบัปะรดเหว่ยเก๋อ 
ขนมยอดนิยมของไตห้วัน เช่น ขนมพายสับปะรด ขนมเป๊ียะเผอืก ป๊อปคอรน์ เห็ดทอด เป็นตน้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) ณ ภตัตาคาร เมนู เสีย่วหลงเปา 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งข ึน้เพ ื่อร าลกึถึง

อดตีประธานาธิบดเีจ ียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้
เสร็จในปี  พ.ศ. 2523 มีพ ื้น ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่ าน

สามารถชมชีวประวัต ิและรูปภาพประวัตศิาสตร์ส าคัญที่หาดูไดย้าก 
จากนั้นน าทุกท่านสัมผัสชวีติยามค ่าคนืของชาวไตห้วัน ณ ซือ่หลนิ ไนท์

มารเ์ก็ต ทีน่ี่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดและโด่งดังทีสุ่ดในกรุงไทเป 
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มากมายไปดว้ยรา้นอาหาร ของฝากนานาชนิด เส ือ้ผา้ รอ้งเทา้ อสิระชอ้ปป้ิงและเพลดิเพลนิกับการตะลุยชมิอาหาร
อย่างจุใจ  

ค ่า  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั  XIMEN RELITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ไทเป - ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – รา้นสรอ้ยเจอมาเนียม - ซเีหมนิตงิ                                                                                                                            
( B / L / อสิระ ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 
น าท่านเด ินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินที่ตัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จ ิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเด ินเก่าแก่ที่ มชี ือ่เส ียงในไตห้วัน เพล ิดเพลนิบรรยากาศ
แบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดตี ช ืน่ชมววิทวิทัศน ์รวมทัง้

เล ือกช ิม และซ ื้อชาจากรา้นคา้มากมาย เด ินทางสู่  อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิว 
อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่

ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหนิงอกเป็น
รูปร่างลักษณะต่างๆ น่าต ืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชี ือ่เสยีง

โด่งดังไปทั่วโลก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) เมนู อาหารจนีซฟู๊ีด 
บ่าย แวะศูนยส์รอ้ยสุขภาพเจอมาเนียม ทีเ่ป็นเคร ือ่งประดับเพือ่สุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และ สรอ้ยคอ เป็นการ

ช่วยในการไหลเวยีนของเลอืกในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง เคร ือ่งประดับล ้าค่าของ
ชาวไตห้วันมาตัง้แต่โบราณ จากนั้นใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้

แฟชั่นเทรนด ์ใหม่ๆ มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma etc 
ค ่า  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  XIMEN RELITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมอืง - กรุงเทพฯ                                                          ( - / - / - ) 

*ตารางเวลาเดนิทางดา้นลา่งนี้ เฉพาะกรุ๊ปเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ม.ีค.-28 ต.ค.60 เทา่น ัน้* 
....… น.  น าท่านเชคเอา้ท ์เก็บสัมภาระ ออกเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 
06.20 น.  น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบินที ่XW181 ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางกลับ วันอังคาร, ศุกร ์และเสาร ์

09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางกลับ วันอังคาร, ศุกร ์และเสาร ์

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

....… น.  น าท่านเชคเอา้ท ์เก็บสัมภาระ ออกเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 

09.40 น.  น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบินที ่XW181ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางกลับ วันอาทติย,์ จันทร,์ พุธ และ

พฤหัสบด ี 

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางกลับ วันอาทติย,์ จันทร,์ พุธ และ

พฤหัสบด ี

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล ีย่นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบก่อนเดนิทาง 

-   เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วัน ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงไตห้วัน ทุก
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร  ประชาสัมพันธ์สนิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วท่ัวไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาท ิใบชา เจอมา

เนียม ปะการังสแีดง ซ ึง่จ าเป็นตอ้งก าหนดในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหกั้บนักท่องเทีย่วทุกท่าน
ทราบว่ารา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชมแต่จะซ ือ้หรอืไม่ซ ือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบังคับซ ือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 
*** หากลูกคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรฐับาลรา้นใดๆก็ตามที่
ระบุไวใ้น รายการทวัร ์ ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ 5,200 TWD ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิ่นจะ เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง *** 
 

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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ราคาทวัรร์วม 
1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 

2.   ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์่วนตัว ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งด ืม่ทีส่ั่งเพ ิม่ 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าวซี่าส าหรับพาสปอรต์ต่างชาต  ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นทา่นละ 1,200 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบินดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหน้าทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืท่านละ 10,000 กรณีเด ินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร

ยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  เนื่องจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระคา่ต ั๋ว
เครือ่งบินเต็มใบใหก้ ับสายการบินเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 20 วนัก่อนการเดนิทาง (ไมน่ ับ

เสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเล ือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ี ่(ผูม้ชีือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ ือ่แจง้

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ ือ่ท าเร ือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 45 วนั  (ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งตั๋วเคร ือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุที่น ัง่ ใช้วิธี RANDOM คอืการสุม่เลอืกที่น ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางส่วน 

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ที่แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้

เมอืงที่ประเทศญีปุ่่ นทางผู้จดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้ทุกกรณี 

ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผิดชอบคา่ปรบัที่ประเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผู้โดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบนิถดัไปที่มทีี่น ัง่ว่างหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  

ทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซ ือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 30 คน  
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอื

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 15 วัน

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดที ีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ช ือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล ีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล ีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ์ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปล ีย่นแปลงอัตราแลกเปล ีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ คา่

ภาษีเช ือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปล ีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึ้นเคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซ ึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่านั้น  
2. ส ิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่ น  มกีฎหมายหา้มน าผล ิตภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว ์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ ด  ไข่ 
เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากส ิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตรา
ทีสู่งมาก 

หมายเหตุ 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ ่ากวา่นี้อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้  

2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ ึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านั้น 

4.ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทุกคร ัง้ 


