
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  ชั้น 4 แถว S ประต ู 9 สายการบิน  CHINA 

AIRLINES มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ี นัง่บน

เคร่ืองบิน  

วนัที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติ

เหยห่ลิ่ว – ตกึไทเป 101 – ตลาดกลางคืน ซีเหมินตงิ 

03.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิน  

ที่ CI2834 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 



 

 

 

 

 

08.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วนัเร็ว

กวา่ประเทศไทย  1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ 

เที่ยง บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นํ้าผลไม)้ 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน  ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ 

รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย    

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ซีฟู๊ด 

บ่าย จากน้ันนําท่านชมเท่ียวชม  อุทยานแห่งชาต ิเยห่ลิ่ว  อุทยานแหง่น้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุด

ของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลม

ทะเล ทาํใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรปูร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรปูพระ

เศียรราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  จากน้ันนําท่านไปยงั ตกึไทเป101 ใหท่้านได้

ถ่ายรปูคู่กบัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั 

(อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสงูถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวม

รา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก ไวม้ากมาย อาทิเชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  

,CALVINKLEIN , 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  เป็น ตน้ 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินตงิ  หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิง  สินคา้

หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma 

หรือจะเลือกชิมชาไขมุ่กท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั  

คํา่  อิสระม้ืออาหารคํา่ ณ ตลาดซีเหมินตงิ ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 



พกัที่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – วดัหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3ลา้นคน  พาท่าน แวะชมศนูย ์ สรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม ) ท่ีเป็น

เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัใน การป้องกนัรงัสี 

ชว่ยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง 

เคร่ืองประดบัลํ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ ... นําท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพาย

สบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา   

บ่าย  นําทุกท่านไปยงั วดัหลงซาน  เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไตห้วนั วดัแหง่น้ีมีอายุ

ราวๆเกือบ 300 ปี  ส่วนใหญ่ผูค้นมกัจะมาขอพรเร่ืองการงาน การเรียน ท่ีสาํคญัเร่ืองความ

รกั เชื่อกนัวา่ใครท่ีไม่ประสบความสาํเร็จเร่ืองความรกั ใหม้าขอพรท่ี วดัแหง่น้ี แลว้ความรกั

จะกลบัมาดีขึ้ น  จากน้ันนําท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือราํลึกถึงอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ .ศ. 2523 มี

พ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร   ท่านสามารถชมชีวประวติัและรปูภาพประวติัศาสตร์

สาํคญัท่ีหาดไูดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูพระกระโดดกาํแพง 

พกัที่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการ

แช่นํ้าแรเ่ช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ

หมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัที่สี ่ เจยีอ้ี - รา้นชา – อุทยานแห่งชาตอิาหลีซาน   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านสู่ รา้นใบชาไตห้วนั  ใหท่้านไดล้ิ้มลองรสชาติ ชาท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั ท่ี มีรสชาติ

หอม มีสรรพคุณชว่ยสลายไขมนั โดยชาของทางรา้นน้ันปลกูบนภเูขาอาลีซานในระดบัความ

สงูเป็นพนัเมตรจากระดบัน้ําทะเล และอีกทั้งยงัเป็นของฝากท่ีคนไทย มาเท่ียวไตห้วนัแลว้

นิยมซ้ือกลบัไปเป็นของฝากชนิดหน่ึง เลยก็วา่ได้ จากน้ันนําคณะเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติ

อาหล่ีซาน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน ภายในอุทยานฯ    



บ่าย นําท่านชมจุดท่องเท่ียวสาํคญัต่างๆภายใน  อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน  ภายในอุทยานแหง่น้ี

ยงัเต็มไปดว้ยความอุดมสมบรูณข์องธรรมชาติ และเป็นอุทยานท่ี มีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วนั  

ซ่ึงอุทยานแหง่น้ีน้ันตั้งอยูบ่นภเูขาสงูท่ีมีความสงูกวา่ระดบัน้ําทะเล 2,700  เมตร 

โดยประมาณในฤดใูบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด ท่าน

สามารถเดินเท่ียวธรรมชาติ ด่ืมดํา่ ไปกบัความงดงามของความอุดมสมบรูณ ์ ซ่ึงท่านจะได้

สมัผสักบัตน้สนสงูชนั , ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมี

ความสมบรูณอ์ยูม่าก  ... นําท่าน  นัง่รถไฟโบราณ  ชมจุดท่องเท่ียวสาํคญัต่างๆ ภายใน  

อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน  

   

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง  เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนั เป็นเมืองท่ีเป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา                 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

พกัที่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้ หนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา – วดัเหว่ินหวู่ – รา้น Cosmetic - Mitsui 

Outlet Park – สนามบินเถาหยวน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านลงเรือสาํหรบัคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุรยินั – จนัทรา  ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแหง่ของชาวไตห้วนั โดยบริเวณ

รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีมี จุดท่องเท่ียวท่ีสาํคญัมากมาย  และทะเลสาบแหง่น้ียงัมีความยาวถึง 

33 กิโลเมตร จากน้ัน นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดใ นโลก  ณ 

ทะเลสาบแหง่น้ี อีกทั้งนําคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋  ท่ีอนัเชิญ

มาจากชมพทูวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือใครไดม้าเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา 

นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมา

เยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ถือไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง  นําท่านนมสัการส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู่ สกัการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้แหง่ปัญญาและเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่



ความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ  1 ลา้นเหรียญ

ไตห้วนั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

บ่าย แวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองสาํอางรวมถึงพวกยา / น้ํามนั / ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของ

ไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี  จากน้ันนําทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มท่ี 

MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั้งหลาย โดยท่ีทุกท่านสามารถซ้ือรองเทา้ 

กระเป๋า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนดย์อดฮิตติดตลาด อาทิ Onitsuka, Converse, 

Puma, New Balance, Nike, Adidas, Skechers, Levis ฯลฯ (อิสระอาหารคํา่ ตาม

อธัยาศยั  เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน ) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่  

สนามบินเถาหยวน  

23.40 น. นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI2833 

(มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)  

วนัที่หก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

02.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการ ออก 

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

29 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 10,000 

 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 NTD /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนี เพื่อโปรโมทสนิคา้

พ้ืนเมือง  ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา , เจอมาเน่ียม , ปะการงัสแีดง  ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ ใน

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และ ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุ กเมือง หรอืหากท่าน



ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ เรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจาํนวนเงิน 5200 NT /ท่าน  

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั  

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน  

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์  

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ  

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



2. กรณีนักท่องเท่ีย วหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการ รอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง นอ้ยกวา่  15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิ กการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ  

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ  



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง  

กบัสถานการณ ์ ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

คาํนึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียว  ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริ ษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา   

แลกเปล่ียน  เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภั ยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้     

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อช้ิน ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด   สนิท และสามารถนํา  

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน   ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้  

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ    

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนําแบตเตอร่ีสาํรองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั    

ไดแ้ก่แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่  20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่  100 Wh 

สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน   

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

นําข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองใน

ทุกกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

 

  


