
 

 

 

บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 



 

 

VZ562 BKK(สวุรรณภมิู) – TPE(เถาหยวน) 10.35 – 15.10 

VZ563 TPE(เถาหยวน) – BKK(สวุรรณภมิู) 15.40 – 18.25  
**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
  
   

DAY1  กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอ้ี                (–/–/D) 

07.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ

เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวนั โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที่ 

VZ562 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

** รวมน้ําหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

15.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เรว็ กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

นําท่านเดนิทางไปยงั เมืองเจียอี ้ 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองเจียอี้ 

 

DAY2 อทุยานแห่งชาติอาลีซาน – นัง่รถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง 

ไนทม์ารเ์กต็                      (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

นําท่านออกเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK) เป็นอุธยานแห่งชาติที่มี

ชื่อเสยีงทีสุ่ดของไตห้วนั อยู่ในเขตเมอืงเจยีอี ้อยู่สงูจากระดบัน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงามมาก

และยงัเป็นป็นแหล่งผลติชาคุณภาพสงูทีข่ึน้ชื่อในระดบันานาชาต ิจากนัน้นําท่าน นัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทางรถไฟของ

อาลซีานถอืไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที ่สวยทีสุ่ดในโลก ใหท่้านไดด้ื่มดํากบั

ธรรมชาตขิองต้นสนสูงชนั ทีม่อีายุกว่าพนัปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพนัธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มี

ความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองขา้งทาง (ราคาทวัรร์วมค่ารถไฟ 1 เท่ียว) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

นําท่านเดนิทางต่อไปยงั เมืองไถจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง) 

นําท่านออกเดนิทางไปยงั ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า (MIYAHARA ICE CREAM) เป็นรา้นไอศครมีทีม่ชีื่อเสยีงมากใน

เมอืงไทจง ในสมยัทีญ่ี่ปุ่นปกครองไต้หวนั ตกึน้ีเป็นคลนิีกจกัษุ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงไทจง สรา้งขึน้โดยชาวญี่ปุ่นนาม



 

 

ว่า มยิาฮาร่า ทาเคโอะ โดยไม่ได้มเีรื่องราวของไอศกรมีมาก่อนหน้าน้ี พอหมดยุคญี่ปุ่นกลบัไป ที่น่ีได้ถูกใช้เป็น

สาธารณสุขต่อมาก็ถูกทิ้งร้าง เจ้าของร้านขนมชื่อดงั DAWN CAKE ได้ซื้อตึกน้ี แล้วรโีนเวทใหม่ ตกแต่งภายใน 

เหมอืนฉากในหนังเรื่องแฮรีพ่อตเตอร ์ทําใหไ้ดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก ดา้นในขายของทีร่ะลกึ ขนม พาย ชอ็ค

โกแลต ดา้นนอกแบ่งเป็นลอ็กขายไอศครมีและขายชา (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าไอศกรีม เคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ) 

นําท่านเดินชอปป้ิงตลาดกลางคนืที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวนั ตลาดไถจง ไนท์มารเ์กต็ ถนนคนเดนิของเมอืงไถจง มี

สนิคา้หลากหลายใหท่้านไดเ้ลอืกสรร สว่นใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทัง้มือ้หลกัและอาหารทานเล่น  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองไถจง 

 

DAY3 เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้าน

พายสปัปะรด – ย่านซีเหมินติง                                      (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองหนานโถว นําท่านชิมชาอู่หลง และชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท่้านไดช้ง

ชาอย่างถูกวธิแีละไดร้บัประโยชน์จากการดื่มชา ทัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่

หลงทีข่ึน้ชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝาก 

จากนัน้นําท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ําจดืใหญ่ทีสุ่ดบน

เกาะไต้หวนั ทีม่าของชื่อทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ 

ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุรยินัจนัทราเกดิจากการสรา้งเขื่อนกกัเกบ็น้ําทําใหม้ี

ขนาดกวา้งขวาง และมคีวามสูงเหนือระดบัน้ําทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเยน็สบายตลอด

ทัง้ปีและน้ําในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดแูลเรื่องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั

และนําท่านสกัการะเทพเจา้กวนอูที ่วดัเหวินหวู่ (วดักวนอู) วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ทีท่างการญี่ปุ่นสรา้งขึน้หลงัจากทํา

การสรา้งเขือ่นทาํใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของ



 

 

ประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจา้แห่งความซื้อสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพ

กวนอ ูณ วดั เหวนิหวู่น้ี ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร มือ้พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ 

ออกเดนิทางสู ่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง) ระหว่างทางนําท่านแวะ ร้านขนมพายสบัปะรด 

เป็นรา้นซึ่งไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไต้หวนั และราคาย่อมเยาปลอดภาษ ีสนิคา้แนะนํา

ไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย 

จากนัน้นําท่านไปสูย่่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง (XIMENDING) เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของไต้หวนั มฉีายา

ว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งที่รวบรวมสนิคา้แฟชัน่ต่าง ๆ มากมายหลายแบรนด์ และยงัศูนย์รวมความบนัเทงิ

ขนาดใหญ่ นอกเหนือจากสนิคา้แฟชัน่ต่างๆ แลว้ยงัมรีา้นอาหารชื่อดงัต่างๆ หลายรา้นเลยทเีดยีว เช่น บะหมีอ่าจง

,ไก่ทอด HOT STAR 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 



 

 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองไทเป 

 

DAY4 ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ตึกไทเป 101 – วดัหลง

ซาน – HUAXI NIGHT MARKET                  (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านแวะชมของที่ระลึก ร้านGERMANIUM ซึ่งทําเป็นเครื่องประดบัทัง้สร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝัง

แร่GERMANIUM ลงไปมคีุณสมบตั ิลดผลกระทบจากรงัสจีากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสป์รบัความสมดุลในระบบต่างๆ

ของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ 

นําท่านออกเดนิทางไปยงั อทุยานแห่งชาติเย่หล่ิว (YEHLIU GEOPARK) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละ

จุดชมววิที่สําคญัแห่งหน่ึงในภาคเหนือของไต้หวนั ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากบัหนิรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิ

ทศัน์หนิของเย่หลวิถอืเป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรยท์ีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในโลกอกีแห่งหน่ึง 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูซีฟู้ดไต้หวนั 



 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน เป็นแหล่งท่องเทีย่วหลกัอยู่ทีย่่านเมอืงเก่าโดยสองขา้งทางจะเตม็

ไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ําชา  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขายขนมและ

อาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืงจิว่เฟ่ินเช่น บวัลอยเผอืก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตสีายไหม โดย

จะมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย ซึง่ในโซนน้ีเองทีจ่ะเหน็โรงน้ําชาที่

เป็นอาคารไม้ตัง้เรียงรายลดหลัน่กันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ 

ANIMATION เรื่องดงัจากค่าย STUDIO GHIBLI เรื่อง SPIRITED AWAY 

นําท่านชม ตึกไทเป 101 ตกึระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ตกึไทเป101คอืสิง่ก่อสร้างที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของไต้หวนั 

ดว้ยความสงูของตกึที ่508 เมตร และจาํนวนชัน้ถงึ 101 ชัน้ ทาํใหต้กึแห่งน้ีเป็นตกึทีส่งูทีสุ่ดในโลกช่วงปี 2004-2010 

แต่นอกจากความสวยงามและขนาดของตกึแล้ว สถาปัตยกรรมภายในก็ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงาม

เช่นกนั ตกึน้ีได้มกีารนําเทคโนโลยตี่างๆมาใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มยกัษ์ที่ถูกแขวนอยู่ระหว่างชัน้ที่ 87-92 

ภายในตกึ เพื่อเป็นตวัต้านแรงสัน่สะเทอืนทีอ่าจเกดิจากพายุไต้ฝุ่ นหรอืแผ่นดนิไหว หรอืระบบลฟิต์ความเรว็สูงทีใ่ช้



 

 

เวลาเพยีง 37 วนิาทจีากชัน้ 1 ไปยงัชัน้ 89 ซึ่งเป็นชัน้สําหรบัชมววิ ทีจ่ะสามารถชมววิของไทเปไดแ้บบพาโนราม่า 

(ราคาทวัรไ์ม่รวมบตัรขึ้นจดุชมวิวชัน้ 89) 

นําท่านออกเดนิทางไปยงั วดัหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE) ป็นหน่ึงในวดัทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่ง

หน่ึงของเมอืงไทเป สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์าม

ความเชื่อของชาวจนี มรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้

ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั 

 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยงั HUAXI NIGHT MARKET ตลาดกลางคนืหวัซ ีหรอืบางทเีรยีกกนัว่า ตรอกง ูเป็นตลาด

กลางคนืสาํหรบันกัท่องเทีย่วแห่งแรกของไต้หวนั สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1951 ตัง้อยู่ใกล้ๆ กบัวดัหลงซาน เป็นตลาดที่

จะมขีองขายหลากหลายประเภท ตัง้แต่เสือ้ผา้ ของกนิ ของใช ้ซึ่งมรีา้นขายอาหารและพวกยาบํารุงสมุนไพรต่างๆ 

โดยเฉพาะพวกยาโด๊ปสําหรบัผูช้ายทีเ่ชื่อกนัว่าจะช่วยเพือ่พลงัชายชาตร ีเช่น พวกเลอืดตะพาบ เลอืดง ูและดงี ูเป็น

ตน้ จนเป็นทีม่าของฉายาของตลาดน้ีว่า ตรอกง ู

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

 นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองไทเป 

 

DAY5 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศนูยเ์ครื่องสาํอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรงุเทพฯ(สุวรรณ

ภมิู)                          (B/L/–) 



 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธบิดไีต้หวนั รวบรวม ประวตั ิของใชส้ําคญั รถ และ จําลองหอ้งทํางานของท่าน เจยีง ไค เชค็ และไฮไลท์

อกีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรูปปั้นสํารดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึง่

จะเปลีย่นเวรทุกๆชัว่โมง จากนัน้นําท่านแวะชอ้ปป้ิงผลติภณัฑด์แูลผวิ เครื่องสาํอางต่างๆ ที ่ศนูยเ์คร่ืองสาํอาง 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เส่ียวหลงเปา 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 

15.40 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ563  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

** รวมน้ําหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

18.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2 – 3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 



 

 

14 – 18 เมษายน 2566 28,999 4,500 

15 – 19 เมษายน 2566 21,999 4,500 

17 – 21 เมษายน 2566 19,999 4,500 

21 – 25 เมษายน 2566 20,999 4,500 

05 – 09 พฤษภาคม 2566 23,999 4,500 

19 – 23 พฤษภาคม 2566 20,999 4,500 

26 – 30 พฤษภาคม 2566 20,999 4,500 

02 – 06 มิถนุายน 2566 23,999 4,500 

08 – 12 มิถนุายน 2566 20,999 4,500 

15 – 19 มิถนุายน 2566 20,999 4,500 

07 – 11 กรกฎาคม 2566 20,999 4,500 

13 – 17 กรกฎาคม 2566 20,999 4,500 

21 – 25 กรกฎาคม 2566 20,999 4,500 

04 – 08 สิงหาคม 2566 20,999 4,500 



 

 

11 – 15 สิงหาคม 2566 23,999 4,500 

17 – 21 สิงหาคม 2566 20,999 4,500 

01 – 05 กนัยายน 2566 20,999 4,500 

15 – 19 กนัยายน 2566 20,999 4,500 

22 – 26 กนัยายน 2566 20,999 4,500 

19 – 23 ตุลาคม 2566 23,999 4,500 

20 – 24 ตุลาคม 2566 23,999 4,500 

23 – 27 ตุลาคม 2566 20,999 4,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 15,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิป หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ี

ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทาง

ทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

  

ข้อสาํคญั  



 

 

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า 

ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP เตม็ ทาง

บริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชาํระ

ค่าห้องพกัเด่ียว 

- ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเท่ียวไต้หวนั ในนามของร้าน

รฐับาล ซ่ึงจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า 

ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหาก

ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็น

จาํนวนเงิน 500 NT / ท่าน / ร้าน 

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศไต้หวนั 

รถบสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 11 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 



 

 

- ค่าธรรมเนียมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 

เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศสงิคโปรส์าํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศสงิคโปร ์

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 

- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตาม



 

 

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ

ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา

พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท่้านใดไม่ว่าส่วนใน

สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ

ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 



 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่



 

 

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท่้านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้



 

 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  



 

 

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ใ 


