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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
สายการ
บนิ 

จ านวน 

20-22 ก.ค. 2561 9,999 5,500 WE 25 

21-23 ก.ค. 2561 9,999 5,500 WE 25 

26-28 ก.ค. 2561 9,999 5,500 WE 25 

29-31 ก.ค. 2561 9,999 5,500 WE 25 

3-5 ส.ค. 2561 9,999 5,500 WE 25 

4-6 ส.ค. 2561 9,999 5,500 WE 25 

10-12 ส.ค. 2561 NEW!! 10,901 5,500 WE 25 

17-19 ส.ค. 2561 NEW!! 9,999 5,500 WE 25 

18-20 ส.ค. 2561 NEW!! 9,999 5,500 WE 25 

24-26 ส.ค. 2561 NEW!! 9,999 5,500 WE 25 

25-27 ส.ค. 2561 NEW!! 9,999 5,500 WE 25 

31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 NEW!! 9,999 5,500 WE 25 
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บนิตรงเกาสง ประเทศไตห้วนั 3 วนั 2 คนื 

นมสัการพระโพธสิตัวอ์งคใ์หญ ่108 เมตร ณ วดัฝอกวงซาน 

ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบวั / ขึน้ เจดยีม์งักรเจดยีเ์สอื  

ชมสถานรีถไฟทีส่วยทีส่ดุ DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD STATION 

ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นดงัของเกาสง..ซนิจเูจยีง..EDA OUTLET MALL..ลุย่เฟิงไนทม์ารเ์กต 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ไตห้วนั (เมอืงเกาสง) – ทะเลสาบดอกบวั – เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร – ชอ้ปป้ิง

ซนิจเูจยีง 

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 อาคารผู ้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร ์

E สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเกาสง สาธารณรฐัไตห้วนั โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE 

688 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

14.20 น. ถงึ สนามบนินานาชาตเิกาสง เมอืงเกาสง เมอืงใหญ่อันดับ

สองของไตห้วันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของอุตสาหกรรมการ

ผลติ การกลั่นน ้ามัน การขนส่งและเป็นเมอืงท่าเรอืทีส่ าคัญ 

ท่าเรอืเกาสงเป็นท่าเรอื 1 ใน 4 ของท่าเรอืที่ใหญ่ทีสุ่ดใน

โลก  น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ

เรยีบรอ้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบดอกบัว(Lotus lake) เพือ่เขา้

ชม เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร (The Dragon and Tiger 

http://bit.ly/2NMk5YE
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Pagoda ) 龙虎塔 มลีักษณะเป็นเจดยีส์งู 7 ชัน้คู่กัน โดยจะ

มรีูปปั้นมังกรและเสอืขนาดใหญ่เป็นทางเขา้เจดีย ์สรา้งขึน้

เพือ่เป็นทีร่ะลกึแก่เทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์

โดยมคีวามเชือ่ว่า การเดนิเขา้ไปทางปากของมังกรและเดนิ

ออกมาทางปากของเสอืถอืเป็นเสมอืนการเปลีย่นจากความ

โชครา้ยใหก้ลายเป็นความโชคด ีภายในเจดยีจ์ะมบีันไดวน 2 

อันส าหรับขึน้และลง เมือ่เดนิขึน้ไปจนถงึชัน้บนสดุจะเป็นจุด

ชมววิบรเิวณรอบๆสระบัวทีส่วยงามมาก นอกจากนี้ก็จะมรีูป

ปัน้และภาพวาดเรือ่งราวตา่งๆตามความเชือ่ของลัทธเิตา๋ เชน่ 

นรก สวรรค ์

 น าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ซนิจเูจยีง (Shinkuchan Shopping District, 新掘江) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงแฟชัน่

ชือ่ดังทีส่ดุของเมอืงเกาสง มสีนิคา้เกยีวกบัแฟชัน่ทกุแบบทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,นาฬกิา,เครือ่งส าอางค ์

ไปจนถงึรา้นขนม,ของกนิ,รา้นอาหาร,คาเฟ่ ชคิๆ คลูๆ เพราะเป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นของเมอืงนี้ดว้ย มี

ทัง้รา้นทอ้งถิน่และแบรนดจ์ากต่างประเทศ คลา้ยกับย่านซเีหมนิตงิ(Ximending)ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ใจ

กลางเมอืงเกาสง ตดิกบัสถานรีถไฟใตด้นิ MRT Central Station อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จนถงึ

เวลานัดหมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั WENPIN  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เกาสง – วดัฝอกวงซาน – EDA OUTLET MALL – GERMANIUM – DOME OF LIGHT – ชอ้ปป้ิง

ลุย่เฟิงไนทม์ารเ์กต - *OPTION TUNTEX 85 SKY TOWER* 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัฝอกวงซนั (foguang shan)佛光山 

วัดที่มีประวัตศิาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียงมากในไตห้วัน 

ตัง้อยู่ที่เมอืงเกาสง ซึง่มที่านซงิหวนิมหาเถระเป็นปฐมเจา้

อาวาส มุ่งเนน้งานดา้นการศกึษาและช่วยเหลือสังคมและ

ท่านมีอุดมคติว่าใหก้ารศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร,เนน้

วัฒนธรรมในงานแพรธ่รรม, เนน้การสาธารณสขุในงานพัฒนา

สังคม,เนน้การปฏิบัติธรรมเพื่อจรรโลงซึง่จิตใจคนและได ้

ขยายการพัฒนาไปสูท่วปีตา่งๆทั่วโลก ปัจจบุนัมสีาขาทั่วโลก

นับรอ้ยสาขา วัดฝอกวงซนัมอีาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภเูขาทัง้ลูก มกีารกอ่สรา้งโบสถท์ีส่วยงามและยังมี

รูปป้ินพระอรหันต์หลายรอ้ยองค์ใหท้่านไดช้ม อสิระท่านชมความยิง่ใหญ่สวยงามของวัดฝอกวงซานตาม

อธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ EDA OUTLET MALL ชอ้ปป้ิงมอลล์

ใหญ่ของเมอืงเกาสง ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายใน

เอาทเ์ลตซึง่มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้นคา้ใหบ้รกิารทัง้แบรนดเ์นม

แ ล ะ ส ต รี ท แ บ ร น ด์  อ า ทิ เ ช่ น 

BALENO,BURBERRY,G2000,CK,COACH,GUESS,GUCCI,

NIKE,POLO,GIODANO และแบรนดอ์ืน่อกีมากมาย อสิระ

ทา่นตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

  น าทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพเจอมาเนี่ยม GERMANIUM 

มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอืและสรอ้ยคอ ซึง่เป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพการชว่ยในการไหลเวยีนโลหติในร่างกาย 

รวมทัง้มชีมหยกไตห้วันและปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่า

ของชาวไตห้วันมาตัง้แต่โบราณ อสิระเลอืกชมเลอืกซือ้ตาม

อธัยาศัย 

 น าท่านชม DOME OF LIGHT ตัง้อยูท่ีส่ถานทรีถไฟใตด้นิ 

MRT FORMOSA BOULEVARD STATION เป็นทีต่ัง้ของ

โดมแห่งแสง เป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดเป็นอกีหนึง่ไฮไลท์

ของเมอืงเกาสง เป็นประตมิากรรมกระจกสกีลางแจง้ทีใ่หญ่

https://www.talontiew.com/taipei-ximending/
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ทีสุ่ดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังชาวอติาลีภายใตแ้นวคดิของ ดนิ,น ้า,ลม,ไฟ แทนดว้ยส ีแดง,

เหลอืง,น ้าเงนิและเขยีว ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ลุย่เฟิงไนทม์ารเ์กต RUIFENG NIGHT MARKET แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด

เมอืงเกาสง มรีา้นคา้รถเข็นและแผงลอยมากกวา่หนึง่พันรา้นคา้ ขายของพวกอาหาร,ขนม,เครือ่งดืม่และยังมี

เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,ของเล่น,ของสะสมเป็นทีน่ยิมมากของพวกวัยรุ่น อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัยและ

อสิระชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานัดหมาย 

*OPTION TOUR สู่อาคารTuntex85SkyTower(高雄85大) เป็น

อาคารทีส่งูทีส่ดุของเมอืงเกาสงและเคยเป็นอาคารทีสู่งทีสุ่

ของไตห้วัน ก่อนที่จะมีตกึไทเป 101(Taipei One Oh 

One) ปัจจบุนัสงูเป็นอันดับ 2 มคีวามสงูทัง้หมด 82 ชัน้ 378 

เมตร แตช่ัน้ทีเ่ปิดใหช้มววิจะอยูท่ีช่ัน้ 74 แต่ก็เป็นจุดชมววิที่

สงูทีส่ดุของเมอืงเกาสง โดยจะมรีา้นอาหารและคาเฟ่อยูด่ว้ย 

ตกึ Tuntex 85 Sky Tower ออกแบบโดยตามลักษณะของ

ตัวอักษรจีน 高(gāo) ทีเ่ป็นตัวแรกของชือ่เมอืงเกาสง  มี

รปูรา่งคลา้ยกบัปีรามดิทีม่มีงกฏุอันใหญ่ยักษ์ขนาด 3 ชัน้ อยู่

ทีด่า้นบนสดุท าใหเ้รยีกตกึนีว้า่ 85 ชัน้ ประกอบไปดว้ยโรงแรม,หา้ง,ออฟฟิศและจดุชมววิ. (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 

1,000 บาทสามารถจองและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ)  

  ทีพ่กั WENPIN  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เกาสง – PIER 2 ARTS CENTER – รา้นพายสบัปะรด – สนามบนิเกาสง – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม ศนูยศ์ลิปะ Pier 2 Arts Center (駁二藝術特

區)  เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุฮปิขนาดใหญข่องเมอืงเกาสง ที่

มกีารน าเอายา่นโกดังเก็บของเกา่รมิทะเลมาปรับเปลีย่นศูนย์

รวมผลงานทางดา้นศลิปะทีท่ัง้จัดแสดงอยู่กลางแจง้และใน

โซนจัดแสดงพเิศษ มรีูปปั้นและผลงานประตมิากรรมตัง้อยู่

มากมายโดยรอบ สว่นตามผนังของโกดังเกา่ก็จะมงีานกราฟ

ฟิคอยู่ดว้ย มโีซนทีม่รีา้นคา้เฟ่ทีต่กแต่งเก๋ไก๋ตัง้เรยีงรายกัน

อยู่ มีตลาดนัดแฟชั่นของมือสองและของท ามือทุกๆวัน

อาทิตย์ดว้ย นอกจากนี้ก็ยังมีเสน้ทางส าหรับป่ันจักรยาน 

อสิระใหท้า่นไดช้มงานศลิปะเก็บภาพประทับใจ เดนิเล่นตาม

อธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 น าท่านสู่ รา้นพายสับปะรด รา้นขนมชือ่ดังของไตห้วัน ให ้

ท่านไดช้มิขนมขึน้ชือ่และภายในรา้นยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้่านไดล้องชมิและเลอืกซือ้เป็นของฝากคน

ทางบา้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลีกเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้

ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่

สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 
15.30 น. เหริฟ้าเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE689 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ....................... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

 

 

 

https://www.talontiew.com/taipei-101/
https://www.talontiew.com/taipei-101/
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอื

วา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละ

ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร / หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


