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ไต้หวัน  HOT PROMOTION-B 
5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกูต๊ xw 

เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 60 ราคาเรมิตน้เพยีง 9,991 บาท 
ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ล่องเรอืชมความงาม......ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

2. 3.เมนูพเิศษาหารทะเล 
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ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ลอ่งเรือชมความงาม......ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

2. ชอ้ปปิงสุดมนัสท์ ีตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์กต็ ตลาดซือหลนิและ ซีเหมินติง 

3.เมนูพเิศษ....บฟุเฟ่ตช์าบูชาบูและ อาหารทะเล 

**ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 เหรยีญดอลลา่ไตห้วนั/

ท่าน/ทรปิ**เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรุงเทพฯ -สนามบินดอนเมือง - - -  

2 

สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั 

จนัทรา –วดัพระถงัซมัจงั – ร้านเครืองสําอางค์ – วดัเห

วนิหวู่ – ไถจง – ฝงเจีย ไนท์มาเก็ต 

O O O 
CU  HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

3 

ไถจง –ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง

ไคเช็ค –  Germanium  Shop – ตลาดซือหลินไนท์

มาร์เกต็ 

O O X 
RELITE   HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

4 
ไทเป – หมู่บา้นโบราณจิวเฟิน – อุทยานเย๋หลิว – ตึก

ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขนึชนั 89) – ชอ้ปปิงซีเหมินติง 
O O X  HOTEL J หรือเทียบเท่า 

5 ไทเป-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ ✈ - -  
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วันแรก          กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

21.00 น.* คณะพร้อมกนัที สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชนั 3 เคาน์เตอร์ 7  ประตู 

5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึน

เครือง *สาํหรับกรุ๊ปทอีอกเดินทาง (นบัวนัทีบิน) วนัอังคาร,วันศุกร์ วันเสาร์ 

23.00 น.** คณะพร้อมกนัที สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชนั 3 เคาน์เตอร์ 7  ประตู 

5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึน

เครือง **สาํหรับกรุ๊ปทีออกเดินทาง (นบัวนัทีบิน)  วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบด,ี วันอาทิตย์ 

 ขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนงับนเครืองบิน เนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึงระบบการ

จองทีนงัเป็นแบบสุ่มทีนงัว่าง หากท่านมีความประสงคที์จะระบุทีนงับนเครือง หรือเปลียนทีนงั จะมี

ค่าใชจ่้ายเพมิเติม โปรดติดต่อสายการบินและชาํระค่าบริการเพิมเติมดว้ยตวัท่านเอง 

 

วันทีสอง        สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถงัซัมจงั -ร้านเครืองสําอางค์ –    

                    วัดเหวินหวู่   – ไถจง – ฝงเจีย ไนท์มาเกต็ 

00.20 น.* ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เทียวบินที XW182 (ไม่มี

บริการอาหารบนเครือง) 

02.40 น.** ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เทียวบินที XW182 (ไม่มี

บริการอาหารบนเครือง) 

05.10 น.

หรือ 

07.10 น. 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั  เวลาทอ้งถินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง (เพือ

ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน) หลงัจากท่านไดผ้่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวชิ+นําผลไม้) 

จากนันนาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองหนานโถว มณฑลทีใหญ่ทีสุดของไตห้วนั ทีไม่มีทางออกสู่ทะเล 

นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึงเป็นทะเลสาบนาํจืดทีใหญ่ทีสุดและเป็นเขือนทีสาํคญัในไตห้วนั 

มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึงบนเหมือนพระอาทิตย ์ครึงล่างเหมือนพระจนัทร์เสียว รอบๆ ทะเลสาบ
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แห่งนีจะมีจุดสาํคญัทีท่องเทียวมากมาย  จากนนันาํท่านสู่ วัดพระถังซัมจัง นมสัการพระอฐิัของพระถงัซัม

จงั ทีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป   

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

บ่าย  นาํท่านแวะชม ร้านเครืองสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครืองสาํอางคชื์อดงัของไตห้วนั มากมาย

หลายแบรนด์ ทีท่านสามารถซือเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้  จากนนันาํท่านกราบไหวสิ้งศกัดิสิทธิที วดั

เหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือสัตย ์รวมถึงสิงโตหิน

อ่อน 2 ตวั ทีตงัอยูห่นา้วดั ซึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลล่าไตห้วนั   หลงัจากนันนาํท่านเดินทางไปยงั

เมืองไถจง  นาํท่านชอ้ปปิง ตลาดฝงเจีย ไนท์มาร์เก็ต ทีมีสินคา้หลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึงถือไดว้่า

เป็นตลาดกลางคืนทีใหญ่ทีสุดในไถจงเลยทีเดียว 

คาํ รับประมานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก CU  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีสาม     ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซือหลนิไนท์ 

                  มาเก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง) นาํท่านเลือกซือของฝาก ขนมยอดนิยมของ

ไตห้วนั ท ีร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) นาํท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง

ไคเช็ค ทีสร้างขึนเพอืรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี 

พ.ศ. 2523 มีพืนทีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวตัิศาสตร์

สาํคญัทีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน   
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เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...เมนูพเิศษ..บุฟเฟต์ชาบูชาบู 

บ่าย นาํท่านแวะชอ้ปปิงร้าน Germanium ทขึีนชือเรืองสร้อยขอ้มือ Germanium ทีมีคุณสมบติั ทาํให้เลือดลม

เดินดีขึน เพิมความกระปรีกระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอญัมณีลาํค่าทีสุดใน

โลกซึงมีอยูไ่ม่กีที นาํท่านชอ้ปปิง ตลาดซือหลนิไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดทีใหญ่ทีสุดในไทเป ให้ท่านซือ

สินคา้พืนเมือง อาหาร หรือสินคา้ทีระลึก อิสระตามอธัยาศยั 

คาํ อิสระอาหารคาํ ตามอัธยาศัย ...เพือความสะดวกในการช้อปปิง 

ทพีัก RELITE   HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีสี           ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน – อุทยานเย๋หลวิ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึนชัน 89) – ช้อปปิงซีเหมินติง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 ให้ท่านอิสระชอ้ปปิงหมู่บ้านโบราณจิวเฟิน ซึงเป็นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสียงตงัแต่สมยักษตัริยก์วงสว ี  

แห่งราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองทีนี การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ  ทาํให้

จาํนวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ จนกระทงัมี 

การใชจิ้วเฟินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชือ” และ “อู๋ เหยียน เตอะซนัชิว” ทศันียภาพภูเขา

ทีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ไดดึ้งดูดนกัท่องเทียวจาํนวนมากให้เดินทางมาชืนชม จิวเฟินจึงกลบัมาคึกคกั

และมีชีวิตชีวาอีกครัง 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลวิ อุทยานแห่งนีตงัอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ

พนืทีเป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกร่อนของนาํทะเลและลมทะเล ทาํให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง

ลกัษณะต่าง ๆ น่าตืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึงมีชือเสียงโด่งดงัไปทวัโลก   
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เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหาร....ซีฟู้ด) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขนึตึกชมวิวชนั 89 ราคา 600NTD) ตึกทีมีความสูงถึง 508 เมตร 

เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ทีนียงัมีจุดชมวิวทีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาด

ใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ทาํหน้าทีกนัการสันสะเทือนเวลาทีเกิดแผ่นดินไหว  

คาํ อิสระอาหารคาํ ตามอัธยาศัย ...เพือความสะดวกในการช้อปปิง 

 นาํท่านอพัเดทแฟชนั และการตกแต่งร้านคา้ สไตลไ์ตห้วนั ให้ท่านได ้ ช้อปปิงย่านซีเหมินติง หรือสยามส

แควร์ไต้หวนั อิสระชอ้ปปิงสินคา้หลากหลายรวมทงัสินคา้แฟชนัเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka 

Tiger, Nike, Puma etc. 

ทพีัก  HOTEL J  หรือเทียบเท่า 

วันทีห้า         ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นําผลไม้) 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไตห้วนั 

06.20 น.* 

 

อาํลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเทียวบินที 

XW181  (ไม่มีอาหารบริการบนเครือง) *สําหรับกรุ๊ปทีเดนิทางกลบัในวันองัคาร, วันศุกร์ และวนัเสาร์ 

09.05 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

09.40 น.** 

 

อาํลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเทียวบินที 

XW181  (ไม่มีอาหารบริการบนเครือง) **สําหรับกรุ๊ปทีเดนิทางกลบัในวันจันทร์, วันพุธ,วนัพฤหัสบด ีและ

วันอาทิตย์ 
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************************************************************************ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้ ทงันขีึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสําคัญ* 

ไต้หวนั  HOT  PROMOTION -B 

5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต xw 
 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 

( ราคาโปรโมชันไม่มีราคาเดก็ ) 

 

  พกัเดยีวเพมิ 

01-05/02-06/03-07/04-08/05-09/06-10 ก.ย.60                  9,991.-         4,500.- 

07-11/08-12/09-13/10-14ก.ย. 60  10,991.- 4,500.- 

11-15/12-16/13-17/14-18/15-19/16-20/17-21ก.ย.60 13,991.- 4,500.- 

18-22/19-23/20-24/21-25/22-26/23-27/24-28 ก.ย.60 13,991.- 4,500.- 

25-29/26-30/27 ก.ย.-01 ต.ค.60   13,991.- 4,500.- 

28 ก.ย.-02 ต.ค./29 ก.ย.-03 ต.ค./30 ก.ย.-04 ต.ค.60                13,991.-         4,500.- 

01-05/02-06/ 03-07/08-12/ 09-13 ต.ค.60  13,991.- 4,500.- 

04-08/05-09/06-10/ 07-11/10-14 ต.ค.60 14,991 4,500.- 

11-15/12-16/13-17/14-18 ต.ค.60 14,991 4,500.- 

12.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
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15-19/16-20/17-21 ต.ค.60  14,991 4,500.- 

18-22/19-23/20-24/21-25/23-26 /24-27 ต.ค.60 15,991 4,500 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 1,000 เหรียญไต้หวนั /ทริป/ต่อท่าน*** 

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมีอายไุม่ตาํกวา่ 6 เดือน หรือ 180 วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างประทบัตราเขา้

ออกเมืองอยา่งตาํ 2 หน้า   

หมายเหตุ : สําหรับผูเ้ดินทางทีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

**เนืองจากในรายการมีระบุลงร้านชอ้ปปิง... หากลูกคา้มีความประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุ๊ปไม่ร่วมลงร้าน...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ

เก็บค่าใชจ่้ายเพิมท่านละ 500NTD /ท่าน/ร้าน *** 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบิน ชนัประหยดั ( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่

เกินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าทีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้

ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4. เจา้หน้าทีบริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่านาํหนักสัมภาระรวมในตวัเครืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุ

วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิมเติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบียประกนัเริมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบียประกนัเริมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 3 ลา้นบาท]  
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ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกวา่ 75 ปี    

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัรานีไม่รวม 

   1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

   2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและอนืๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์

   3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

   4. ค่าภาษีนาํมนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตวัเครืองบิน 

   5. ค่าภาษีมูลคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทีจ่าย 3 % 

   6. ค่าทิปสาํหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน  ท่านละ 1000 เหรียญดอลล่าไตห้วนั ต่อท่าน/ทริป …หัวหนา้ทวัร์ขึนอยูก่บัดุลยพินิจ 

      ของลูกคา้ 

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืนวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืนวีซ่า 5-7 วนัทาํการ (สําหรับ

พาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หมายเหตุ ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลิกการขอวีซ่าสาํหรับ

หนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไม่ตอ้งขอวีซ่า... แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ีซ่า ทางบริษทัขอเก็บ

ค่าวซ่ีาเพมิทีเกิดขึนตามจริง  

 

เงือนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านขึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิในการเปลียนแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้ริการหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง

ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสิน 

3. การชาํระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาชาํระยอดเต็ม  

    3.2 กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจาํ 

4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด 

4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ เก็บคา้ใชจ่้ายทงัหมด   
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4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกับสายการบินหรือค่ามดัจาํทีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี

การคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร์ทงัหมดเนืองจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทียวบินนนัๆ 

4.5 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

    **สาํคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านนั ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมายและใน

ขนัตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทงัไทย,ฮ่องกง และจีน ขึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าทีเท่านนั ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆไดท้งัสิน** 

4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

5.บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม

ไดเ้ช่นการนัดหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน 

6.บริษทัฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ทงันีขึนอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย

ทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั) 

7.บริษทัฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

8.กรณีทีคณะไม่ครบจาํนวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  

9.เมือท่านทาํการซือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงอืนไขทุกขอ้แลว้   

กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขนึไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หัวหนา้ทวัร์) 

3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองตวัเครืองบนิและทีนังบนเครืองบนิ 

1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัทีนังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทาง

บริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํเนินการ ออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั 

REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั 

2.ทางบริษทัไดส้าํรองทีนงัพร้อมชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซึงมีคา่ใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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3.หากตวัเครืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

4.นงัที Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้จะนงัตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามทีสายการบิน   กาํหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูที้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นาํหนกั

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูที้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการให้ทีนงั Long leg ขึนอยูก่บัทางเจา้หน้าที

เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองโรงแรมทีพกั 

1.เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่าน

จาํนวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกยีรติซึงร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่องเทียวพร้อมทงัการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ,  อนัเนืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก

กงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้ง

แสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงือนไขทีบริษทัฯ ทีรับประกนัในกรณี

ทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี

การเปลียนแปลงได้ตามความจาํเป็น หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงันีการขอสงวนสิทธิ

ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 


