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รหสัโปรแกรม : 17406  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  มกรำคม : 25-28   
    กมุภำพนัธ์ : 7-10, 14-17, 21-24,  28 ก.พ. – 2 มี.ค.    
    มีนำคม : 12-15,  27-30   
    เมษำยน : 3-6,  4-7,  30 เม.ย. – 3 พ.ค.    
      พฤษภำคม : 2-5,  3-6,  14-17,  28-31   
 

05.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  เคำท์เตอร์ D 
ประตู  3  สำยกำรบินไทย  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.10 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงไทเป โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG634 
11.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน เถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่ง
ทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม ( บริกำรอำหำรกล่อง SNACK BOX ) 

 น าเดินทางสู่ หมู่บ้ำนสำยรุ้ง เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผา่นศึกของพรรคก๊กมินตัง๋ในยุคสงครามกลางเมืองของ
จีน ท่ีเดินทางล้ีภยัมารวมตวัท่ีไตห้วนั เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ล้มหายตายจากกนัไป 
ต่อมามีโครงการร้ือหมู่บา้นแห่งน้ีและสร้างเป็นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างท่ีท าการร้ือถอนมีทหารเก่านาย

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ – ไทเป – ไถจง – หมู่บ้ำนสำยรุ้ง – ช้อปป้ิงฟ๋งเจ๋ีย ไนท์ มำร์เกต็ - เทีย่ง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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หน่ึงนามวา่ คุณปู่หวง หยง่ ฟู่ ตดัสินใจวาดภาพและระบายสีแนวก าแพง และตวับา้น นยัวา่เป็นเสมือนการ
บอกลาหมู่บา้นแห่งน้ีท่ี ภาพวาดบนก าแพงและตวับา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสันท่ีสดใจเป่ียมไปด้วย
ความสุข ทั้งตวัหนงัสือ ตวัการ์ตูน ใบหนา้คน ใหท้่านไดบ้นัทึกภาพเป็นท่ีระลึก 
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ฟ๋งเจ่ียไนท์มำร์เก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินท่ีมี
ร้านคา้ครบครันจ าหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั KUN HOTEL, TAI CHUNG or similar   
 

 
 
 
 
 
 

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีห้่องอำหำรของโรงแรม   

น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบสุริยันจันทรำ  ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตของ ซนัมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนั
ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 
รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผนืน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 
33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าให้ตวัทะเลสาบ
มองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนัไพเราะวา่  สุริยนัจนัทรา” ให้ท่านด่ืมด ่า
กบับรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  พเิศษ...ปลำประธำนำธิบดีน่ึง  
บ่ำย น าท่านนมสัการ ศำลเจ้ำขงจ้ือและศำลเจ้ำกวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้

แห่งความซ่ือสัตย ์
จากนั้นน าท่าน นมัสกำรอัฐิของพระถังซ ำจ๋ัง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองไทเป   

วนัทีส่อง 
ไถจง – หนำนโถว – ล่องเรือทะเลสำบสุริยงัจันทรำ - วดับุ๋นบู้ – วดัพระถังซ ำจั๋ง 

คอสเมติก ช้อป – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 
เช้ำ เทีย่ง - 



Page | 4  

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ร้ำนคอสเมติก (Cosmetic Shop) ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ ามนั / ยานวดท่ีข้ึนช่ือ
ของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ท่ี 
น าท่าน ช้อปป้ิงตลำดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์ เนม
สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ท่ีดงัของญ่ีปุ่น 
รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั 
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ   อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั YI DEAR HOTEL, TAIPEI or similar 
  
 
 
 
 

 
 

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีห้่องอำหำรของโรงแรม   

น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพำยสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพาย
สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) 
จากนั้นน าท่านไปยงั อุทยำนเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอด  ยาว ออกไปในทะเล 
เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของน ้ าทะเล 
ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนท าให้เกิดการทบัถมของแนวหินตามชายฝ่ัง
ในรูปร่างท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเทา้เทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ด
เตา้หูรั้งผึ้ง และท่ีโดดเด่นมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ “เศียรราชินี”  
น าท่านสัมผสับรรยากาศ ถนนเก่ำจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จ่ิวเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง 
ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคน
เดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหาร
ของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมาย
อีกดว้ย   

วนัทีส่ำม 
ร้ำนพำยสับปะรด – อุทยำนเย่หลวิ – หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน 

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้) – ช้อปป้ิงซ่ือหลนิ ไนท์ มำร์เกต็ 
เช้ำ เทีย่ง - 
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เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภัตตำคำร พเิศษ...เมนูซีฟู๊ดกุ้งมังกร 
บ่ำย น าท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตึก) ให้ท่านได่ถ่ายรูป กบันวตักรรมดา้นวิศวกรรม และศกัยภาพ

ทาง เทคโนโลยีของไตห้วนั สัญลกัษณ์  ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508  เมตร ไดรั้บการออกแบบโดย
วิศวกรรมชาวไตห้วนัภายใน ตวัอาคารมี ลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนัท าหน้าท่ีกนัการสั่นสะเทือน 
ของ  แผน่ดินไหว และ มีการตั้งระบบป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ  อยา่งดี ตวัอาคารมองดู คลา้ยปลอ้งไผ ่
8  ปลอ้งต่อกนั และยงัมีลิฟทท่ี์ เร็วท่ีท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที  ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลำดซ่ือหลนิไนท์มำเกต็ เป็นไนทม์าร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป เป็นไนทม์าร์เก็ตท่ี
มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองไทเป อายุกวา่ 200 ปี เป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจริญของเมืองไทเป เม่ือ คร้ังท่ีชาว
ฮัน่เร่ิมอพยพมาจากจีนเพื่อ  มาตั้งรกรากใหม่ท่ีเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง ส่วนถนนดา้นหนา้ของหวั
ซีไนทม์าร์เก็ตก็จะเป็นไนทม์าร์เก็ตทัว่ไป ท่ีมีขายของทั้ง  ของกิน เส้ือผา้ รองเทา้ ต่างๆ  

ค ่ำ  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง  
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั EASTERN RESORT YANGMEI HOTEL, TAIPEI or similar 
พิเศษ !! น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พักอิสระให้ท่ำนผ่อนคลำยควำมเม่ือยล้ำกับกำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติกับ
บรรยำกำศส่วนตัวภำยในห้องพกั (มีอ่ำงน ำ้แร่ในห้องพกัทุกห้อง) 
 
 
 

 
 
 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำทีห้่องอำหำรของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภำพ (Germanium Shop) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบ
สร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมี
ชมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ 
จากนั้นน าทุกท่านชม ตลำดปลำ ในเมืองไทเป ให้ทุกท่านได้สัมผสัรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้ง
หลากหลาย พร้อมทั้งความสดใหม่ ไม่วา่จะเป็น ปูอลาสกา้กบักุง้ล๊อบสเตอร์ อาหารปรุงสดสไตล์ญ่ีปุ่น กุง้ ปู 
หอยนางรม หรือป้ิงยา่ง บาร์บีคิว และอีกมากมาย   

วนัทีส่ำม GERMANIUM SHOP – ตลำดปลำ – อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – วดัหลงซำน เช้ำ เทีย่ง - 
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เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  พเิศษ...ชำบู ชำบู สไตส์ไต้หวนั 
บ่ำย น าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมด

เก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ า
ประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหนา้รู้ป้ันท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 
ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 
จากนั้นน าท่านชม วัดหลงซำน วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงข้ึนช่ือวา่สวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกนั 
ภายในมีวหิารสามหลงั คือวหิารดา้นหนา้ วหิารกลางซ่ึงเป็นวหิารหลกัและวหิารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายในวดั
มีรายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบเสาดูสวยงาม
เสมือนจริง ส่วนดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลายปูนป้ันยิบยอ่ยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้น
มากมายทั้งนกัท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยูเ่สมอๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
20.05 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG635 
22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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***รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสมทั้งน้ีถอืเป็นเอก
สิทธ์ิของผู้จัดโดยยดึถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั*** 
อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว เพิม่ ไม่รวมตั๋ว 

มกรำคม – พฤษภำคม  24,900 24,900 24,900 5,900 -8,000.- 

7-10, 8-11 กมุภำพนัธ์ 2563 25,900 25,900 25,900 5,900 -9,000.- 

2-5, 3-6 พฤษภำคม 2563 26,900 26,900 26,900 5,900 -10,000.- 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000.- บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น ้าหนกั 30 กิโลกรัม)  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำร
ใช้บริกำร) 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ 

 ค่ำทปิไกด์ และ คนขับรถ  รวม 1,500 NTD ประมำณ 1,500.- บำท ส่วนหัวหน้ำทวัร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000.- บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรเดินทำง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก ท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
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2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรน ำแบตเตอร่ีส ำรองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
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3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดั
จ านวน  
3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 
กอ้น 
3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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