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เยือนเกาะไตห้วัน เพลิดเพลินไปกับถนนโบราณ หมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน  

ชมเศียรราชินี ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ อทุยานเยห่ลิว 

ต่ืนตาต่ืนใจกับสมบติัจีนโบราณกว่า 6 แสนช้ิน ณ พิพิธภณัฑก์ูก้ง 

ชมตึก101 ท่ีเคยสูงเป็นอนัดับหน่ึงของโลก ชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ณ ซีเหมินติง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มีนาคม 2560 

ราคาเพียง 13,777 บาท พักระดบั 4 ดาว 
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เดนิทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินเครือ่งล าใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

23.30 น นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบิน 

NOK SCOOT มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับัตรท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน  

วนัท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณ หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว -  

 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนชั้น 89) – ซ่ือหลินไนท์มาเก็ต  

02.25 น เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW182 น าท่านเหิรฟ้าสู่ ไทเป  

(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

07.05 น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอน

ศุลกากรแล้ว รบักระเป๋าสัมภาระ น าคณะเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองไทเป  

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม้) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณ หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน หรือ ถนนสายเก่าในจิ่วเฟ่ิน (Jiufen 

Old Street) แหล่งท่องเท่ียวหลักตั้งอยู่

ในย่านเมืองเก่า ซ่ึงสองข้างทางน้ันจะ

ประกอบไปดว้ย รา้นคา้ท้องถ่ินมากมาย

กบับรรยากาศของบ้านเรือนและอาคาร

แบบสไตล์ดั้งเดิม เช่น โรงน ้ า ชา ร้าน

ขายของท่ีระลึก รา้นขายขนมและอาหาร

ต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรของ

เมืองจิ่วเฟ่ินท่ีไม่ว่าใครท่ีได้ไปเยือนแล้ว
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ตอ้งล้ิมลอง เช่น บัวลอยเผือก ลุกช้ินปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม ภายในเมืองจิ่วเฟ่ิน 

มีการ ประดับตกแต่งไปดว้ยโคมไฟสีแดงท่ี ดา้นบนถนนท่ีเป็นทางลาดชัน และเป็น แนว

ขั้นบันได ซ่ึงท่ีน้ีเองท่านจะไดพ้บเห็นความ สวยงามของโรงน ้าชาท่ีเป็น อาคารไม้ตั้งเรียงราย

ลดหลัน่กนัไป จนกลายเป็นสถานท่ีท่ี เป็นแรงบันดาลใจ ในการสรา้งภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงั เร่ือง Spirited Away   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีท้องถ่ิน 

บ่าย  ...น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท า

ให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร

ราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศ

ไต้หวันเป็นศูนย์ รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้ งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี และวฒันธรรม เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก ชมวิวชั้น 

89 ถ้าใครตอ้งการขึ้ น ชมวิวแจ้งกบัไกดห์น้างานค่าขึ้ นประมาณ 600 NTD) ตึกท่ีมีความสูง

ถึง 508 เมตร เป็น สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกอีกด้วย 

ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้  ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ี

เกิดแผ่นดินไหว อิสระให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงแบรนด์ดงัระดับโลก อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA 

VENETA ,BURBERRY ,CALVIN KLEIN,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  เป็นตน้ หรืออิสระใหท่้านได้เลือกขึ้ นลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลก ด้วยความเร็ว

ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที  
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ค า่  อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงย่าน ซ่ือหลินไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เมืองไทเป และยังมีสินค้ามากมายใหเ้ลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแฟชัน่ กระเป๋า รองเท้า  

และของกินพ้ืนเมืองมากมายท่ีท่านจะตอ้งประทับใจ  

พกัท่ี   CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า  

 วนัท่ีสาม รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – รา้นชาอู่หลง – 

  พิพิธภัณฑ์กูก้ง – ซีเหมินติง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

...น าท่านแวะศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบ

สรอ้ยขอ้มือ และ สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมี

ชมหยกไตห้วนั และ ปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ  

น ำท่ำนเลือกซ้ือของฝำก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ รา้นเหว่ยเกอ๋ (ขนม

พำยสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  
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จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็ค ใช้เวลาในการสรา้งถึง 3 ปี สร้างแล้ว

เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 

แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติ

และรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูได้ยาก

ภายในอนุสรณ์สถาน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีท้องถ่ิน 

บ่าย จากน้ันระหว่างทางน าทุกท่านแวะชิมชาอูหลง ชาท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีรสชาติหอม 

และยังมีสรรพคุณละลายไขมัน และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมมากๆชนิดหน่ึง 

 ...น าท่านมุ่งสู่ พิพิธภัณฑ์กูก้ง เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ 

ท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงของล ้าค่าทาง

ประวัติศาสตร์มีอ ยู่ ท่ีน่ีจ  านวนมากกว่า 620,000 ช้ินจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้อ ง

หมุนเวียนออกมาจัดใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5,000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็น

ภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านท่ีชอบโบราณวตัถุและ

งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné  หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ี

เป็นเทคนิคท่ีแวดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกท่ีล ้าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลกัเป็นรูป

ผกักาดขาวท่ีมีตัก๊แตนเกาะอยู่” ท่ีไดร้ับการจัดอันดบั ในความงดงามวิจิตรเป็นอันดับ 1 

ของโลก “หยกหมูสามชั้น”  “งาช้างแกะสลกั 17 ชั้น” ท่ีมีช่ือเสียง แม้แต่ตราลัญจกร 

ของจกัรพรรดิเฉียนหลงท่ีย่ิงใหญ่” ก็อยู่ท่ีพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีท้องถ่ิน 

...จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิง

สินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 

Puma หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั 

พกัท่ี   CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีส่ี สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม้) 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

09.40 น สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW181 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  

(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

12.40 น  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ ออก 

ตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12

ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 
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17 – 20 กุมภาพนัธ ์2560 13,777 13,777 13,777 4,000 8,900 

24 – 27 กุมภาพนัธ ์2560 13,777 13,777 13,777 4,000 8,900 

03 – 06 มีนาคม 2560 13,777 13,777 13,777 4,000 8,900 

10 – 13 มีนาคม 2560 13,777 13,777 13,777 4,000 8,900 

17 – 20 มีนาคม 2560 13,777 13,777 13,777 4,000 8,900 

24 – 27 มีนาคม 2560 13,777 13,777 13,777 4,000 8,900 

31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560 13,777 13,777 13,777 4,000 8,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 600 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินค้า

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้ งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5200 NT /ท่าน 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเป ล่ียนขึ้ นอ ยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ  านวน

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 600 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจ ันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท
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อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการจอง

ผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มี ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลั กฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข ้าให้

ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้ งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจ ันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มี วีซ่า  และอ ย่างน้อย 10  วันก่อนการเดินทางส าห รับประเทศท่ี มีวีซ่า  แต่หากทาง
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นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัท

ก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 
น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี  

มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า  

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง 
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง 

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว 
ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ  

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย  

การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้  

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ   

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น 
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถน าออกมาให้เจ ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี

โหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน 


