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UPDATE 27 FEB 2023 

 

 

บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ข ึ�นเครื�องที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 

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

**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ื�องไม่เกิน BC ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหนักไม่เกิน E ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เม ืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาด
ไถจง ไนท์มาร์เก็ต            (–/–/–) 

07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น � เคาน์เตอรส์ายการบินเว ียตเจท็ (VZ) โดยมเีจ้าหน้าที�ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณ าเผ ื�อเวลาในการ เดินทางมายังสนามบิน เนื�อ งจากต้องใช้เวลาในการ
เช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท ําการเช็คอินก ่อนเวลาบินประมาณ Q ชั �วโมง*  

10.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน  ประเทศไต้หวนั โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เที�ยวบินที� 
VZ562 **อาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                   

** รวมน ํ�าหนักกระเป๋าโหลดใต ้ท้องเคร ื�องไม่เกิน BC ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน E ก.ก.  ** 
15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน  ประเทศไต้หวนั (เวลาท้องถิ�นเรว็ กว ่าประเทศไทย 1 ชั �วโมง)  
 นําท่านออกเดินทางไปยงั ร ้านไอศกรีมมิยาฮาร ่า (MIYAHARA ICE CREAM) เป็นร้านไอศครีมที�มชีื�อเสยีงมากใน

เมอืงไทจง ในสมยัที�ญี�ปุ่นปกครองไต้หวนั ตึกนี�เป็นคลีนิกจกัษุ ที�ใหญ่ที�สุดในเมอืงไทจง สร้างขึ�นโดยชาวญี�ปุ่นนาม
ว่า มิยาฮาร่า ทาเคโอะ โดยไม่ได้มเีรื�องราวของไอศกรีมมาก่อนหน้านี� พอหมดยุคญี�ปุ่นกลับไป ที�นี�ได้ถูกใช้เป็น
สาธารณสุขต่อมาก็ถูกทิ�งร้าง เจ้าของร้านขนมชื�อดัง DAWN CAKE ได้ซื�อตึกนี� แล้วรีโนเวทใหม่ ตกแต่งภายใน 
เหมอืนฉากในหนังเรื�องแฮรี�พอตเตอร์ ทําให้ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก ด้านในขายของที�ระลึก ขนม พาย ช็อค
โกแลต ด้านนอกแบ่งเป็นล็อกขายไอศครีมและขายชา (ราคาทวัร ์ไม ่รวมค่าไอศกรีม เคร ื�องดื�มและอื�นๆ ) 

นําท่านเดินชอปปิ�งตลาดกลางคืนที�ใหญ่ที�สุดในไต้หวนั ตลาดไถจง ไนท์มาร ์เก็ต ถนนคนเดินของเมอืงไถจง มี
สนิค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร ส่วนใหญ่จําหน่ายอาหารต่างๆ ทั �งม ื�อหลกัและอาหารทานเล่น  

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
นําทุกท่านเข้าส ู่ที�พกั HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หร ือเท ียบเท่าระดบัเด ียวกนั เมืองไถจง 
 

DAY2 เมือ งหนานโถว – ร ้านชา – ล ่องเรือทะเลสาบสุริยนั จ ันทรา – ว ัดเหวินหวู่ – เม ืองไทเป – ร้าน
พายสปัปะรด – ย่านซีเหมินติง                                      (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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นําท่านออกเดินทางสู่ เม ืองหนานโถว นําท่านชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื�อให้ท่านได้ชง
ชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื�มชา ทั �งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมอืงฮวัเหลียน และเลือกซื�อชาอู่
หลงที�ขึ�นชื�อของไต้หวนัไปเป็นของฝาก 
จากนั �นนําท่าน ล ่องเร ือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งนํ�าจืดใหญ่ที�สุดบน
เกาะไต้หวนั ที�มาของชื�อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมลัีกษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ 
ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขื�อนกักเก็บนํ�าทําให้มี
ขนาดกว้างขวาง และมคีวามสูงเหนือระดับนํ�าทะเล RST เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมอีากาศเย็นสบายตลอด
ทั�งปีและนํ�าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนื�องมาจากได้รบัการดูแลเรื�องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครัด
และนําท่านสกัการะเทพเจ้ากวนอูที� วดัเหวินหวู่ (วดักวนอู) วดัแห่งนี�เป็นวดัใหม่ที�ทางการญี�ปุ่นสร้างขึ�นหลงัจากทํา
การสร้างเขื�อนทําให้วดัเก่า U วดั จมอยู่ไต้เขื�อน การออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของ
ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื�อสตัย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพ
กวนอู ณ วดั เหวินหวู่นี� ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิ�งลมเพื�อเป็นการสกัการะองค์เทพเจ้ากวนอู  

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร ้านอาหาร มื�อพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ 
ออกเดินทางสู่ เม ืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 3 ชั �วโมง) ระหว่างทางนําท่านแวะ ร ้านขนมพายสบัปะรด  
เป็นร้านซึ�งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไต้หวนั และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สนิค้าแนะนํา
ได้แก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก หมูแผ่น ข้าวตงัสาหร่าย 
จากนั �นนําท่านไปสู่ย่านช้อปปิ�ง ซีเหมินติง (XIMENDING) เป็นย่านช้อปปิ�งที�มชืี�อเสยีงมากที�สุดของไต้หวนั มฉีายา
ว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งที�รวบรวมสนิค้าแฟชั �นต่าง ๆ มากมายหลายแบรนด์ และยงัศูนย์รวมความบันเทิง
ขนาดใหญ่ นอกเหนือจากสนิค้าแฟชั �นต่างๆ แล้วยงัมร้ีานอาหารชื�อดังต่างๆ หลายร้านเลยทีเดียว เช่น บะหมี�อาจง
,ไก่ทอด HOT STAR 
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ค ํ�า อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
น ําท ุกท่านเข้าส ู่ที�พกั FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองไทเป 
 

DAY3 ร้าน  GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ�ว – หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น – ตึกไทเป QCQ – วดัหลง
ซาน – HUAXI NIGHT MARKET                  (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านแวะชมของที�ระลึก ร ้านGERMANIUM ซึ�งทําเป็นเครื�องประดับทั �งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ�งม ีการฝัง
แร่GERMANIUM ลงไปมคุีณสมบติั ลดผลกระทบจากรงัสจีากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆ
ของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์  
นําท่านออกเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติเย่หลิ�ว (YEHLIU GEOPARK) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติและ
จุดชมวิวที�สําคัญแห่งหนึ�งในภาคเหนือของไต้หวัน ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ�งภูม ิ
ทศัน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ�งในสิ�งมหศัจรรย์ที�มชีื�อเสยีงมากที�สุดในโลกอีกแห่งหนึ�ง 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร ้านอาหาร เมนูซีฟู้ดไต้หวนั 
จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น เป็นแหล่งท่องเที�ยวหลักอยู่ที�ย่านเมอืงเก่าโดยสองข้างทางจะเต็ม
ไปด้วยร้านค้าท้องถิ�นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงนํ�าชา  ร้านขายของที�ระลึก ร้านขายขนมและ
อาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืงจิ�วเฟิ�นเช่น บวัลอยเผอืก ลูกชิ�นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดย
จะมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ที�ด้านบนถนนที�เป็นทางลาดชนัและขั �นบนัไดด้วย ซึ�งในโซนนี�เองที�จะเห็นโรงนํ�าชาที�
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เป็นอาคารไม้ต ั �งเรียงรายลดหลั �นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที�สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ 
ANIMATION เรื�องดงัจากค่าย STUDIO GHIBLI เรื�อง SPIRITED AWAY 

นําท่านชม ตึกไทเป QCQ ตึกระฟ้าสูงที�สุดในมหานครไทเป ตึกไทเปaTaคือสิ�งก่อสร้างที�ย ิ�งใหญ่ที�สุดของไต้หวนั 
ด้วยความสูงของตึกที� STb เมตร และจํานวนชั �นถึง aTa ชั �น ทําให้ตึกแห่งนี�เป็นตึกที�สูงที�สุดในโลกช่วงปี UTT�-UTaT 
แต่นอกจากความสวยงามและขนาดของตึกแล้ว สถาปัตยกรรมภายในก็ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงาม
เช่นกัน ตึกนี�ได้ม ีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มยกัษ์ที�ถูกแขวนอยู่ระหว่างชั�นที� bR-dU 
ภายในตึก เพื�อเป็นตวัต้านแรงสั �นสะเทือนที�อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์ความเร็วสูงที� ใช้
เวลาเพยีง eR วินาทีจากชั �น a ไปยงัชั �น bd ซึ�งเป็นชั �นสําหรับชมวิว ที�จะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า 
(ราคาทวัร์ไม ่รวมบตัรขึ�นจุดชมวิวช ั �น de) 

นําท่านออกเดินทางไปยงั วดัหลงซาน  (LUNGSHAN TEMPLE) ป็นหนึ�งในวดัที�เก่าแก่และมชีื�อเสยีงมากที�สุดแห่ง
หนึ�งของเมืองไทเป สร้างขึ�นโดยคนจีนชาวฝูเจีfยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื�อเป็นสถานที�สกัการะบูชาสิ�งศักดิ hสทิธิ hตาม
ความเชื�อของชาวจีน มรูีปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มลูีกผสมของความเป็นไต้หวันเข้า
ไปด้วย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวดัสไตล์ไต้หวนั 
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จากนั �นนําท่านเดินทางไปยงั HUAXI NIGHT MARKET ตลาดกลางคืนหัวซี หรือบางทีเรียกกนัว่า ตรอกงู เป็นตลาด
กลางคืนสําหรบันักท่องเที�ยวแห่งแรกของไต้หวนั สร้างขึ�นต ั �งแต่ปีค.ศ. adSa ต ั �งอยู่ใกล้ๆกับวดัหลงซาน เป็นตลาดที�
จะมขีองขายหลากหลายประเภท ตั �งแต่เส ื�อผ้า ของกิน ของใช้ ซึ�งมร้ีานขายอาหารและพวกยาบํารุงสมุนไพรต่างๆ 
โดยเฉพาะพวกยาโด๊ปสําหรับผู้ชายที�เชื�อกนัว่าจะช่วยเพื�อพลังชายชาตรี เช่น พวกเลือดตะพาบ เลือดงู และดีงู เป็น
ต้น จนเป็นที�มาของฉายาของตลาดนี�ว่า ตรอกงู 

ค ํ�า อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
 น ําทุกท่านเข้าส ู่ที�พกั FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองไทเป 

 

DAY4 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื�องส ําอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ส ุวร รณ
ภมิู)                          (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านชม อนุสรณ ์สถานเจียง ไค เชก  (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธิบดีไต้หวนั รวบรวม ประวตัิ ของใช้สําคญั รถ และ จําลองห้องทํางานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์
อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี�คือ การชม การเปลี�ยนเวรยามของทหารรกัษาการรูปปั�นสําริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ�ง
จะเปลี�ยนเวรทุกๆชั �วโมง จากนั�นนําท่านแวะช้อปปิ�งผลิตภณัฑ์ดูแลผวิ เครื�องสําอางต่างๆ ที� ศูนย์เคร ื�องสําอาง 
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เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร ้านอาหาร เมนู เสี�ยวหลงเปา 

ได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวนั 
15.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเว ียตเจท็ (VZ) เที�ยวบินที� VZ563  

**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                               
** รวมน ํ�าหน ักกระเป๋าโหลดใต ้ท ้องเคร ื�องไม่เกิน BC ก.ก.และถือขึ�นเคร ื�องบินได้น ํ�าหน ักไม่เกิน E ก.ก.  ** 

18.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผ ู้ใหญ่ ห้องละ 

B ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด ี�ยว 

เพิ�มอตัรา ท่านละ 

Qg – QE เมษายน Bhii 25,999 4,000 

Qh – Qd เมษายน Bhii 18,999 4,000 

BQ – Bg เมษายน Bhii 17,999 4,000 

BB – Bh เมษายน Bhii 17,999 4,000 

Ch – Cd พฤษภาคม Bhii 20,999 4,000 

Ci – Ce พฤษภาคม Bhii 17,999 4,000 

Qh – Qd พฤษภาคม Bhii 

เปิดเพิ�ม 
18,999 

4,000 

Qe – BB พฤษภาคม Bhii 17,999 4,000 
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BB – Bh พฤษภาคม Bhii 

เปิดเพิ�ม 
18,999 

4,000 

BE – nC พฤษภาคม Bhii 17,999 4,000 

Be พ.ค – 1 มิ.ย Bhii 

เปิดเพิ�ม 
18,999 

4,000 

CB – Ch มิถนุายน Bhii 20,999 4,000 

Cn – Ci มิถนุายน Bhii 20,999 4,000 

Qi – Qe มิถนุายน Bhii 17,999 4,000 

CE – QC กรกฎาคม Bhii 17,999 4,000 

Qn – Qi กรกฎาคม Bhii 17,999 4,000 

BQ – Bg กรกฎาคม Bhii 18,999 4,000 

Cg – CE สิงหาคม Bhii 18,999 4,000 

QQ – Qg สิงหาคม Bhii 20,999 4,000 

QB – Qh สิงหาคม Bhii 20,999 4,000 

Bg – BE สิงหาคม Bhii 17,999 4,000 

Ce – QB กนัยายน Bhii 18,999 4,000 

Qh – Qd กนัยายน Bhii 17,999 4,000 
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BB – Bh กนัยายน Bhii 17,999 4,000 

Ci – Ce ตุลาคม Bhii 17,999 4,000 

BC – Bn ตุลาคม Bhii 21,999 4,000 

BQ – Bg ตุลาคม Bhii 21,999 4,000 

Bn – Bi ตุลาคม Bhii 16,999 4,000 

ในกรณีที� JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั qวเครื�องบิน) ราคาท่านละ Qn,CCC บาท 

** อตัรานี �ยงัไม่รวมค ่าทิป หวัหน้าทวัร์ และ มคัค ุเทศก์ท ้องถิ�น ตามธรรมเนียม Q,hCC บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค ้า ผ ู้
เดินทาง Q ทา่น รวมไปถึงเด ็ก ยกเว ้นเด ็กอายุไม่ถึง B ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี �ท ่านสามารถให้มากกว่านี�
ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี � ทางบริษัทขอสงวนสิทธิv ในการเรียกเก ็บก ่อนเดินทาง

ทุกทา่น ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  h,eCC บาท **  

(ไม่ม ีที�น ั �งบนเคร ื�องบิน และไม่ม ีเต ียง) 

  
ข ้อสําคญั  

- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ และ มคัค ุเทศก ์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม Q,hCC บาท ต ่อ ทริป ต่อ ลูกค้า 
ผ ู้เดินทาง Q ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด ็กอายุไม่ถึง B ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี�ท ่านสามารถให้
มากกว่านี� ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี � ทางบริษัทขอสงวนสิทธิv ในการ
เรียกเก ็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมผู้ีเดินทางตํ�ากว่า US คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ hในการยกเลิกการเดินทางหร ือมีการเปล ี�ยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า QC วนัก ่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที� ร ้านค ้าท ี�ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล ่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของล ูกค ้าเป็นสําคญั หาก
กรณีที�จาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า  

- กรณีพกั n ท ่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเต ียงให้เท ่านั �น การเสริมเตียงจะขึ�นอยู่กับนโยบายของโรงแรม
นั �นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีท ี�ห้อง TRP เต ็ม ทาง
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บริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส ําหร ับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรบั 2 ท่าน Q ห้อง โดยท่านจะต้องชําระ
ค ่าห้องพกัเด ี�ยว 

- ตามนโยบายการโปรโมทสินค ้าพื�น เมืองของรฐับาลไต้หวนัร ่วมกบัการท่องเที�ยวไต ้หวนั ในนามของร ้าน
รฐับาล ซึ�งจาํเป็นต้องระบุไว ้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์  จ ึงอยากเร ียนชี�แจงล ูกค้าทุกท่านว่า 
ร ้านรฐับาลทุกร ้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซื�อหร ือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของล ูกค ้าเป็นหลกั และถ้าหาก
ล ูกค ้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล  ขอสงวนสิทธิv ในการเรียกเก ็บค ่าใช้จ ่ายที�เกิดขึ�นจากท่านเป็น
จาํนวนเงิน hCC NT / ท่าน / ร้าน 

- เนื�องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หร ือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศไต้หว ัน 
รถบสันําเที�ยวสามารถใ ห้บริการวนั ละ 11 ชั �วโมง โปรแกรมอาจมีการเปล ี�ยนแปลงได ้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต ้องแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบิน (ต ั lว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํ� าม ันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) ห รือ 
เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ hใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ื�องไม่เกิน BC ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหนักไม่
เกิน E ก.ก. ตอ่ท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั U-e ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั e ท่านจะเป็นเตียงเสริม a ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ hในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักันมาก่อน 
เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง a ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

- ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ a,TTT,TTT บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสงิคโปร์สําหรบัชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสงิคโปร์ 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพัก(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 



UPDATE 27 FEB 2023 

- ค่าอาหารสําหรับท่านที�ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�ม ีนํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั lวเครื�องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย e% กรณีต้องการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม Q,hCC บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

a ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง U ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ไ ด้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ hในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

 

เงื�อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย eT วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครั �งที� a ท่านละ aT,TTT บาท 
หลังจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง U วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงินในวนัถัดไป ก่อนเวลา au.TT น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้ส ิทธิ hไปตามระบบ ตามลําดับ เนื�องจากทุกพีเรียด เรามีที�นั �งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว ้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิv เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่านั �น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย UT วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�บริษัทกําหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ hยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ hไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ�งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง aS วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ hในการเรียก
เก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน aTT% 
 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ eT วนัขึ�นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกับ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �S วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง aS-Ud วนั คืนเงนิ ST%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั lวเครื�องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า aSวนั ขอสงวนสทิธิ hไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  
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- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถค ืนเงินได ้ทุกกรณี 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิความรบัผิดชอบใด ๆ  ท ั�งสิ�นในกรณีดงัต ่อไปนี�  

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงหรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งจากไทย
และต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์ส ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/ห รือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที�ยวเอง 

- ตั lวเครื�องบินเป็นตั lวราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื�อนวัน

เดินทางหรือคืนเงนิได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย i เด ือน บริษัทฯไม่รบัผ ิดชอบหากอายุเหล ือไม่ถึงแ ละไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 

เงื�อนไขสําคญัอื�นๆที�ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย US ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�ม เพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ hในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ท ั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�

เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 
- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั lวภายในประเทศ เช่น ต ั lวเครื�องบิน , ตั lวรถทวัร์ , ตั lวรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั �น ส ิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
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สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย e ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ h

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งส ิ�น   

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั�งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย R วนัก่อนการเดินทาง หรือต ั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ hในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง  
- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลังจากชําระเงินกรณีที�

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั lว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ hในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย e หรือ R วนั ก่อนออกเดินทาง 
- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั lวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า u เดือน ณ วนักลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ a-U ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน

บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ hเปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธิ h ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
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หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ hใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 
- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ hไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิ hไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั�น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั

ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ย ังไม่แ (ตั lวเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั lวเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ hในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ซึ�งโดย
ส่วนใหญ่ตั lวเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั lว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ hในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  

- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ e ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ hการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งส ิ�นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั �น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ h ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบริษัท  



UPDATE 27 FEB 2023 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ h ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิ hในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ท่านต้องการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

*เมื�อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล ้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


