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บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ขึน้เครือ่งที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ (BKK) 

VZ562 BKK(สวุรรณภมูิ) – TPE(เถาหยวน) 10.35 – 15.10 
VZ563 TPE(เถาหยวน) – BKK(สวุรรณภมูิ) 15.40 – 18.25  

**รวมนํ้าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

   



UPDATE 27 FEB 2023 

 
 
 



UPDATE 27 FEB 2023 

 

DAY1  กรงุเทพฯ(สุวรรณภมูิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เม ืองไถจง – รา้นไอศกรีมมิยาฮารา่ – ตลาด
ไถจง ไนทม์ารเ์กต็            (–/–/–) 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจา้หน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรบั *กร ุณาเผื่อ เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน  เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่
VZ562 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                   

** รวมนํ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 
15.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท้องถ่ินเรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
 นําท่านออกเดนิทางไปยงั ร้านไอศกรีมมิยาฮารา่ (MIYAHARA ICE CREAM) เป็นรา้นไอศครมีทีม่ชีื่อเสยีงมากใน

เมอืงไทจง ในสมยัทีญ่ีปุ่่ นปกครองไตห้วนั ตกึน้ีเป็นคลนิีกจกัษุ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงไทจง สรา้งขึน้โดยชาวญี่ปุ่ นนาม
ว่า มยิาฮาร่า ทาเคโอะ โดยไม่ได้มเีรื่องราวของไอศกรมีมาก่อนหน้าน้ี พอหมดยุคญี่ปุ่ นกลบัไป ที่น่ีได้ถูกใช้เป็น
สาธารณสุขต่อมาก็ถูกทิ้งรา้ง เจ้าของร้านขนมชื่อดงั DAWN CAKE ได้ซื้อตึกน้ี แล้วรโีนเวทใหม่ ตกแต่งภายใน 
เหมอืนฉากในหนังเรื่องแฮรีพ่อตเตอร ์ทําใหไ้ดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก ดา้นในขายของทีร่ะลกึ ขนม พาย ชอ็ค
โกแลต ดา้นนอกแบ่งเป็นลอ็กขายไอศครมีและขายชา (ราคาทวัรไ์ม ่รวมค่าไอศกรีม เครื่องดื่มและอื่นๆ ) 

นําท่านเดนิชอปป้ิงตลาดกลางคนืที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวนั ตลาดไถจง ไนท์มารเ์กต็  ถนนคนเดนิของเมอืงไถจง มี
สนิคา้หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร สว่นใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทัง้มือ้หลกัและอาหารทานเล่น  

ค ํา่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
นําทุกท่านเข้าส ู่ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เม ืองไถจง 
 

DAY2 เม ืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเร ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินหวู่ – เม ืองไทเป – ร้าน
พายสปัปะรด – ย่านซีเหมินติง                                      (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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นําท่านออกเดนิทางสู ่เม ืองหนานโถว นําท่านชิมชาอ ู่หลง และชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท้่านไดช้ง
ชาอย่างถูกวธิแีละไดร้บัประโยชน์จากการดื่มชา ทัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่
หลงทีข่ ึน้ชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝาก 
จากนัน้นําท่าน ล่องเร ือชมความงามของทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ําจดืใหญ่ทีสุ่ดบน
เกาะไตห้วนั ทีม่าของชื่อทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ 
ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุรยินัจนัทราเกดิจากการสรา้งเขือ่นกกัเกบ็น้ําทาํใหม้ี
ขนาดกวา้งขวาง และมคีวามสงูเหนือระดบัน้ําทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู จงึมอีากาศเยน็สบายตลอด
ทัง้ปีและน้ําในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอยา่งเครง่ครดั
และนําทา่นสกัการะเทพเจา้กวนอทูี ่วดัเหวินหวู่ (วดักวนอ)ู วดัแหง่น้ีเป็นวดัใหมท่ีท่างการญีปุ่่ นสรา้งขึน้หลงัจากทาํ
การสรา้งเขือ่นทาํใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยูไ่ตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวูโ่ครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของ
ประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ้สตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพ
กวนอ ูณ วดั เหวนิหวูน้ี่ ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร มือ้พิเศษ!! ชาบบูฟุเฟ่ต  ์
ออกเดนิทางสู ่เม ืองไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางนําทา่นแวะ ร้านขนมพายสบัปะรด 
เป็นรา้นซึง่ไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไตห้วนั และราคาย่อมเยาปลอดภาษ ีสนิคา้แนะนํา
ไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก หมแูผน่ ขา้วตงัสาหรา่ย 
จากนัน้นําท่านไปสูย่า่นชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง (XIMENDING) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุของไตห้วนั มฉีายา
ว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งทีร่วบรวมสนิคา้แฟชัน่ต่าง ๆ มากมายหลายแบรนด ์และยงัศูนยร์วมความบนัเทงิ
ขนาดใหญ่ นอกเหนือจากสนิคา้แฟชัน่ต่างๆ แลว้ยงัมรีา้นอาหารชื่อดงัต่างๆ หลายรา้นเลยทเีดยีว เช่น บะหมีอ่าจง
,ไก่ทอด HOT STAR 
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ค ํา่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
นําทุกท่านเข้าส ู่ที่พกั FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เม ืองไทเป 
 

DAY3 ร้าน  GERMANIUM – อทุยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ตึกไทเป 101 – วดัหลง
ซาน – HUAXI NIGHT MARKET                  (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านแวะชมของที่ระลกึ ร้านGERMANIUM ซึ่งทําเป็นเครื่องประดบัทัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ่งมกีารฝังแร่
GERMANIUM ลงไปมคีุณสมบตั ิลดผลกระทบจากรงัสจีากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสป์รบัความสมดุลในระบบต่างๆของ
รา่งกายสามารถชว่ยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ 
นําท่านออกเดนิทางไปยงั อทุยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (YEHLIU GEOPARK) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละ
จุดชมววิทีส่ําคญัแห่งหน่ึงในภาคเหนือของไต้หวนั ดว้ยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากบัหนิรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิ
ทศัน์หนิของเยห่ลวิถอืเป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรยท์ีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุในโลกอกีแหง่หน่ึง 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูซีฟู้ดไต้หวนั 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน เป็นแหล่งท่องเทีย่วหลกัอยูท่ีย่า่นเมอืงเก่าโดยสองขา้งทางจะเตม็
ไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ําชา  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขายขนมและ
อาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ินเช่น บวัลอยเผอืก ลูกชิน้ปลาสตูรโบราณ และโรตสีายไหม โดย
จะมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย ซึง่ในโซนน้ีเองทีจ่ะเหน็โรงน้ําชาที่
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เป็นอาคารไม้ตัง้เรียงรายลดหลัน่กันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ 
ANIMATION เรือ่งดงัจากคา่ย STUDIO GHIBLI เรือ่ง SPIRITED AWAY 

นําท่านชม ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ตึกไทเป101คอืสิง่ก่อสรา้งที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของไต้หวนั 
ดว้ยความสงูของตกึที ่508 เมตร และจาํนวนชัน้ถงึ 101 ชัน้ ทาํใหต้กึแหง่น้ีเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกชว่งปี 2004-2010 
แต่นอกจากความสวยงามและขนาดของตกึแล้ว สถาปัตยกรรมภายในกถ็ูกออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงาม
เช่นกนั ตกึน้ีไดม้กีารนําเทคโนโลยต่ีางๆมาใชม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มยกัษ์ที่ถูกแขวนอยู่ระหว่างชัน้ที่ 87-92 
ภายในตกึ เพื่อเป็นตวัตา้นแรงสัน่สะเทอืนทีอ่าจเกดิจากพายุไตฝุ้่ นหรอืแผ่นดนิไหว หรอืระบบลฟิตค์วามเรว็สงูทีใ่ช้
เวลาเพยีง 37 วนิาทจีากชัน้ 1 ไปยงัชัน้ 89 ซึง่เป็นชัน้สาํหรบัชมววิ ทีจ่ะสามารถชมววิของไทเปไดแ้บบพาโนราม่า 
(ราคาทวัรไ์ม ่รวมบตัรขึน้จดุชมวิวช ัน้ 89) 

นําท่านออกเดนิทางไปยงั วดัหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE) ป็นหน่ึงในวดัทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงของเมอืงไทเป สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์าม
ความเชื่อของชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้
ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงั HUAXI NIGHT MARKET ตลาดกลางคนืหวัซ ีหรอืบางทเีรยีกกนัวา่ ตรอกง ูเป็นตลาด
กลางคนืสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วแหง่แรกของไตห้วนั สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1951 ตัง้อยูใ่กล้ๆ กบัวดัหลงซาน เป็นตลาดที่
จะมขีองขายหลากหลายประเภท ตัง้แต่เสือ้ผา้ ของกนิ ของใช ้ซึง่มรีา้นขายอาหารและพวกยาบํารุงสมุนไพรต่างๆ 
โดยเฉพาะพวกยาโด๊ปสาํหรบัผูช้ายทีเ่ชื่อกนัว่าจะช่วยเพื่อพลงัชายชาตร ีเช่น พวกเลอืดตะพาบ เลอืดง ูและดงี ูเป็น
ตน้ จนเป็นทีม่าของฉายาของตลาดน้ีวา่ ตรอกง ู

ค ํา่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
 นําทุกท่านเข้าส ู่ที่พกั FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เม ืองไทเป 

 

DAY4 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศนูยเ์ครื่องสาํอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน  – กรงุเทพฯ(สุวรรณ
ภมูิ)                          (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธบิดไีตห้วนั รวบรวม ประวตั ิของใชส้าํคญั รถ และ จําลองหอ้งทาํงานของท่าน เจยีง ไค เชค็ และไฮไลท์
อกีอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแหง่น้ีคอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรปูปัน้สาํรดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึง่
จะเปลีย่นเวรทุกๆชัว่โมง จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปป้ิงผลติภณัฑด์แูลผวิ เครือ่งสาํอางต่างๆ ที ่ศนูยเ์ครื่องสาํอาง 
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เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เสี่ยวหลงเปา 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 
15.40 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ563  

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                
** รวมนํ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึน้เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

18.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

14 – 17 เมษายน 2566 25,999 4,000 

15 – 18 เมษายน 2566 18,999 4,000 

21 – 24 เมษายน 2566 17,999 4,000 

22 – 25 เมษายน 2566 17,999 4,000 

05 – 08 พฤษภาคม 2566 20,999 4,000 

06 – 09 พฤษภาคม 2566 17,999 4,000 

19 – 22 พฤษภาคม 2566 17,999 4,000 

27 – 30 พฤษภาคม 2566 17,999 4,000 

02 – 05 มิถนุายน 2566 20,999 4,000 

03 – 06 มิถนุายน 2566 20,999 4,000 
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16 – 19 มิถนุายน 2566 17,999 4,000 

07 – 10 กรกฎาคม 2566 17,999 4,000 

13 – 16 กรกฎาคม 2566 17,999 4,000 

21 – 24 กรกฎาคม 2566 18,999 4,000 

04 – 07 สิงหาคม 2566 18,999 4,000 

11 – 14 สิงหาคม 2566 20,999 4,000 

12 – 15 สิงหาคม 2566 20,999 4,000 

24 – 27 สิงหาคม 2566 17,999 4,000 

09 – 12 กนัยายน 2566 18,999 4,000 

15 – 18 กนัยายน 2566 17,999 4,000 

22 – 25 กนัยายน 2566 17,999 4,000 

06 – 09 ตลุาคม 2566 17,999 4,000 

20 – 23 ตลุาคม 2566 21,999 4,000 

21 – 24 ตลุาคม 2566 21,999 4,000 

23 – 26 ตลุาคม 2566 16,999 4,000 

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ต ัว๋เคร ือ่งบิน) ราคาท่านละ 13,000 บาท 
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** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทิป หวัหน้าทวัร  ์และ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ี
ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทาง

ทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่ม ีที่น ัง่บนเครื่องบิน และไม่ม ีเตียง) 

  
ข้อสาํคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัร  ์และ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ล ูกค้า 
ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม ่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน  โดยส่วนนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนัเชค็อิน  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม ่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หาก
กรณีที่จาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- กรณีพกั 3 ท่าน /ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีที่ห้อง TRP เตม็ ทาง
บริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชาํระ
ค่าห้องพกัเดี่ยว 

- ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเม ืองของรฐับาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวไต้หวนั  ในนามของร้าน
รฐับาล ซึ่งจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร  ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร  ์ จึงอยากเรียนชี้แจงล ูกค้าทุกท่านว่า 
ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบัความพอใจของล ูกค้าเป็นหลกั และถ้าหาก
ล ูกค้าไม่ม ีความประสงคจ์ะเข้าร ้านรฐับาล  ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จาํนวนเงิน 500 NT / ท่าน / ร้าน 

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศไต้หวนั 
รถบสันําเที่ยวสามารถให้บริการวนัละ 11 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 



UPDATE 27 FEB 2023 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนียมนํ้าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่
เกิน 7 ก.ก. ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 
เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศสงิคโปรส์าํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศสงิคโปร ์
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้าม
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ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เงื่อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากทา่นไมช่าํระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้า่นใดไมว่่าสว่นใน
สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด  ๆ  ทัง้สิ้นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

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

หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       



UPDATE 27 FEB 2023 

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัทอ่งเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 

เงื่อนไขสาํคญัอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

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

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  



UPDATE 27 FEB 2023 

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
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(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม ื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี้แล ้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


