
       Unithai เชียงใหม่ Present... 
 

บินตรง..เชียงใหม่-ไต้หวัน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



บินตรง..เชียงใหม่ 

ไต้หวัน ไทเป แอ่วสุดคุ้ม 3วัน 2คืน 
ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป - 

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม – ซีเหมินติง 
 

อาหารครบทุกม้ือ พร้อมมีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ทั้งขาไปและกลับ 

เดินทาง มิ.ย.-ก.ค. 2562 

 

    โดยสายการบิน  
 

บินด้วยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบินเชียงใหม ่

 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม  

1 เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - ไทเป 

-   

RELITE HOTEL  

หรือเทียบเท่า      

ใกลแ้หล่งช้อปปิ้ง 

2 ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101    

(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็ค 

   

RELITE HOTEL  

หรือเทียบเท่า      

ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 

3 ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่ง 

ชาติ เย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม -        

ซีเหมินติง 

   - 

 
 

เส้นทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

เชียงใหม่-ไต้หวัน FD242 13.55 18.45 

ไต้หวัน-เชียงใหม่ FD 243 20.10 23.10 



Day 1 : เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - ไทเป               ( - /บนเครื่อง/ D ) 

12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศขาออก 

เคาน์เตอร์  สายการบิน แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความ

สะดวกด้านเอกสาร 

13.55 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ไทเป เที่ยวบินท่ี FD242 คณะเดินทางโดยสายการบิน แอร์

เอเชีย  

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง มื้อที่ 1) 

 ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3-4 ชั่วโมง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน หลังจาก คณะเดินทางถึง ประเทศไต้หวัน 

ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 

ทีพ่ัก RELITE HOTEL  หรือเทียบเท่า ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 

Day 2 : ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค                                      ( B / L / D )        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) 

 น าท่านเลือกซื้อของฝากร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ ขนมยอดนิยมของ

ไต้หวัน เช่น ขนมพายสับปะรด ขนมเปี๊ยะเผือก ป๊อปคอร์น เห็ดทอด เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ถ้าใคร

ต้องการขึ้นชมวิวแจ้งกับไกด์หน้างานค่าขึ้นประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความ



สูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับ

โลกอีกด้วย ภายในอาคารมีเจ้าลูกตุ้มยักษ์หรือลูกแดมเปอร์ยัก์น้ าหนัก 728 ตัน 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร จะถูกแขวนระหว่างชั้นที่ 87-91 เพื่อเอาไว้ถ่วง

น้ าหนักในยามปกติซึ่งอาคารสูงแห่งนี้จะต้องโดนแรงลมปะทะตลอดเวลา และ

หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นลูกตุ้มนี้ก็ยิ่งมีหน้าที่ส าคัญที่จะช่วยพยุงตึกนี้ไม่ให้ทรุด

ไปตามแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเขาออกแบบและค านวณมาแล้วว่าจะสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้สูงสุด 7 ริกเตอร์ ท าหน้าที่กันการสั่นสะเทือน

เวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวไต้หวันชื่อ ซี.วาย.ลี เขาได้

แนวความคิดในการออกแบบตามความเชื่อของคนจีน คือเลข 8 น ามาใช้เป็น

จ านวนชั้น 8 ชั้นที่เราเห็นจากภายนอก เป็นตัวเลขน าโชคของจีน และยังพ้อง

เสียง ให้หมายถึง ความส าเร็จอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 

2523 มีพื้นที่ประ  มาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและ

รูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญทีห่าดูได้ยาก 

ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก RELITE HOTEL  หรือเทียบเท่า ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 



Day 3 : ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอ

มาเนียม - ซีเหมินติง                                  ( B / L / บนเครื่อง )                                                                                                  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น 

ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่ มีชื่อเสียงในไต้หวัน 

เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันใน

อดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิม และซื้อชาจากร้านค้ามากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลม

ทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะ



หินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่7) เมนู อาหารจีนซีฟู๊ด 

บ่าย น าท่านสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้ง

แบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ 

เป็นการช่วยในการไหลเวียน

ของเ ลือกในร่างกายคนเรา 

รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ 

ปะการังแดง เครื่องประดับล้ า

ค่าของชาวไต้หวันมาตั้ งแต่

โบราณ 

 จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้ง

สินค้าแฟชั่นเทรนด์ ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc 

 น าท่านเชคเอ้าท์ เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

20.10 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD 243 คณะเดินทางโดย          

สายการบิน แอร์เอเชีย (บริการอาหารและ เครื่องดืม่บนเครือ่ง มื้อที่ 8) 

23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

สิ่งที่ลูกค้าจ าเปน็ต้องรับทราบก่อนเดนิทาง 

-   เนื่องจากเปน็ทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนนุตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวัน ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่ง

เมืองไต้หวัน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการ  ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกัท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จักในนามของ

ร้านรัฐบาล อาทิ ใบชา เจอมาเนียม ปะการังสีแดง ซึง่จ าเป็นต้องก าหนดในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับ

ราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนกัท่องเที่ยวทกุท่านทราบวา่ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเปน็ต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชมแต่จะ

ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเปน็หลกั ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพ้ืนเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็

ตามที่ระบุไว้ใน รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม 5,200 TWD ต่อลูกค้า 1 ท่าน 

โดยไกด์ท้องถ่ินจะ เป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

Let us be your Travel Companion 

UnithaiTrip 
 



 

รายการท่องเทีย่วนี้อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุทีน่ั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นัง่โดยระบบสายการบิน * 

การจัดทีน่ั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

ได้ แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสาย

การบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศจีน 

จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ทีป่ระเทศจีนทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี 

ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศจีนเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีที่นัง่ว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 

ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

อัตราค่าบริการ 

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ป 

7– 9 มิถุนายน 2562 13,991 3,900 20+1 

14 – 16 มิถุนายน 2562 13,991 3,900 20+1 

INFANT (เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 

จอยแลนด์หักค่าตั๋ว 5,000 บาท 

เปล่ียนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ ามันของสายการบิน*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน*** 



 
 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ    

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.   

8. หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดรายการ 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

 

 



อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ใน

ห้องอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม 

3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 

กก.) 

4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 

5. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (ช าระที่สนามบินดอนเมือง ในวัน

เช็คอิน) 

6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท  หรือท่านละ 10,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์

ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 20 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น

ลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ

พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด

บัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการ

ที่ช าระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) 



ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 

16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า

เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืน

เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย

กว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จ ะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่

จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระ

เงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 



7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 

100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมี

ซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 

อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้า

ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจาก

สิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีสู่งมาก 
 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ ากว่านี้อาจจะ

ต้องมีการปรับราคาขึ้น 

2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ

ยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ 

การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย 

และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 

4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่

เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระ

ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 

 

 

 

 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครั้ง 


