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บินด้วยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) : ขึ้นเคร่ืองทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 
VZ562 BKK(สุวรรณภูมิ) – TPE(เถาหยวน) 10.35 – 15.10 

VZ563 TPE(เถาหยวน) – BKK(สุวรรณภูมิ) 15.40 – 18.25  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กับสายการบิน** 

   

DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้                (–/–/D) 
07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอย

ให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง*  

10.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ562 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

** รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 
15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

น าท่านเดินทางไปยัง เมืองเจียอี้  
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองเจียอี้ 
 

DAY2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต   
                   (B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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น าท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK) เป็นอุธยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงามมากและยังเป็นป็น
แหล่งผลิตชาคุณภาพสูงท่ีขึ้นช่ือในระดับนานาชาติ จากนั้นน าท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือได้ว่าเป็น
ทางรถไฟโบราณท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณท่ี สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ด่ืมด ากับธรรมชาติของต้นสนสูงชัน ท่ีมี
อายุกว่าพันปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานท่ีมีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้างทาง 
(ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟ 1 เที่ยว) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 3 ช่ัวโมง) 
น าท่านออกเดินทางไปยัง ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า (MIYAHARA ICE CREAM) เป็นร้านไอศครีมท่ีมีช่ือเสียงมากในเมืองไทจง 

ในสมัยท่ีญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน ตึกนี้เป็นคลีนิกจักษุ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทจง สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นนามว่า มิยาฮาร่า ทาเค
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โอะ โดยไม่ได้มีเรื่องราวของไอศกรีมมาก่อนหน้านี้ พอหมดยุคญี่ปุ่นกลับไป ที่นี่ได้ถูกใช้เป็นสาธารณสุขต่อมาก็ถูกทิ้งรา้ง 

เจ้าของร้านขนมชื่อดัง DAWN CAKE ได้ซื้อตึกนี้ แล้วรีโนเวทใหม่ ตกแต่งภายใน เหมือนฉากในหนังเรื่องแฮรี่พอตเตอร์ ท า

ให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้านในขายของที่ระลึก ขนม พาย ช็อคโกแลต ด้านนอกแบ่งเป็นล็อกขายไอศครีมและ

ขายชา (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าไอศกรีม เคร่ืองด่ืมและอื่นๆ) 

น าท่านเดินชอปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที ่สุดในไต้หวัน ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสินค้า
หลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ท้ังมื้อหลักและอาหารทานเล่น  

ค ่า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไถจง 

 
DAY3 เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเห

มินติง                                      (B/L/–) 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว น าท่านชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่าง
ถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการด่ืมชา ท้ังชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงท่ีขึ้นช่ือของ
ไต้หวันไปเป็นของฝาก 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน ้าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศ
ตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน ้าท าให้มีขนาด
กว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีและน ้า
ในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัดและน าท่าน
สักการะเทพเจ้ากวนอูท่ี วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ท่ีทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากท าการสร้างเขื่อนท า
ให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เข่ือน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหาร
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ประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาว
ไต้หวันจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู  

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ม้ือพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ 
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านขนมพายสับปะรด เป็น
ร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะน าได้แก่ ขนม
พายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย 
จากนั้นน าท่านไปสู่ย่านช้อปป้ิง ซีเหมินติง (XIMENDING) เป็นย่านช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮารา
จูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ มากมายหลายแบรนด์ และยังศูนย์รวมความบันเทิงขนาดใหญ่ 
นอกเหนือจากสินค้าแฟช่ันต่างๆ แล้วยังมีร้านอาหารช่ือดังต่างๆ หลายร้านเลยทีเดียว เช่น บะหมี่อาจง,ไก่ทอด HOT STAR 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
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น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไทเป 
 

DAY4 ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI 
NIGHT MARKET                  (B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านแวะชมของที ่ระลึก ร้านGERMANIUM ซึ ่งท าเป็นเครื ่องประดับทั ้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ ่งมีการฝัง
แร่GERMANIUM ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของ
ร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์  
น าท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (YEHLIU GEOPARK) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติและจุดชมวิวท่ี
ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไต้หวัน ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือ
เป็นหนึ่งในส่ิงมหัศจรรย์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูซีฟู้ดไต้หวัน 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักอยู่ท่ีย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วย
ร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน ้าชา  ร้านขายของท่ีระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ 
โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นเช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดับโคม
ไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน ้าชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงราย
ลดหล่ันกันไปเหมือนกับในรูปภาพท่ีสวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ ANIMATION เรื่องดังจากค่าย STUDIO 

GHIBLI เรื่อง SPIRITED AWAY 
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น าท่านชม ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป ตึกไทเป101คือส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของไต้หวัน ด้วยความ
สูงของตึกที่ 508 เมตร และจ านวนชั้นถึง 101 ชั้น ท าให้ตึกแห่งนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004 -2010 แต่นอกจาก
ความสวยงามและขนาดของตึกแล้ว สถาปัตยกรรมภายในก็ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงามเช่นกัน ตึกนี้ได้มีการ
น าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มยักษ์ที่ถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นที่ 87 -92 ภายในตึก เพื่อเป็นตัวต้าน
แรงส่ันสะเทือนท่ีอาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์ความเร็วสูงท่ีใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากช้ัน 1 ไป
ยังชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นส าหรับชมวิว ที่จะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า  (ราคาทัวร์ไม่รวมบัตรขึ้นจุดชมวิวชั้น 

89) 
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น าท่านออกเดินทางไปยัง วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE) ป็นหนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
เมืองไทเป สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือของชาวจีน 
มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่า
เป็นวัดสไตล์ไต้หวัน 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง HUAXI NIGHT MARKET ตลาดกลางคืนหัวซี หรือบางทีเรียกกันว่า ตรอกงู เป็นตลาด
กลางคืนส าหรับนักท่องเที่ยวแห่งแรกของไต้หวัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1951 ตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดหลงซาน เป็นตลาดที่จะมี
ของขายหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ซึ่งมีร้านขายอาหารและพวกยาบ ารุงสมุนไพรต่างๆ โดยเฉพาะ
พวกยาโด๊ปส าหรับผู้ชายที่เชื่อกันว่าจะช่วยเพื่อพลังชายชาตรี เช่น พวกเลือดตะพาบ เลือดงู และดีงู เป็นต้น จนเป็นที่มา
ของฉายาของตลาดนี้ว่า ตรอกงู 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
 น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไทเป 

 

DAY5 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เคร่ืองส าอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)       
                   (B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี
ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์
สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง  

จากนั้นน าท่านแวะช้อปป้ิงผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เครื่องส าอางต่างๆ ท่ี ศูนย์เคร่ืองส าอาง 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เสี่ยวหลงเปา 

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 

15.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ563  

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

** รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 
18.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2 – 3 ท่าน อัตราท่านละ 

พักเด่ียว 

เพิ่มอัตรา ท่านละ 
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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 มิถุนายน 2566 23,999 4,500 

08 – 12 มิถุนายน 2566 20,999 4,500 

15 – 19 มิถุนายน 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 
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17 – 21 สิงหาคม 2566 20,999 4,500 

01 – 05 กันยายน 2566 20,999 4,500 

15 – 19 กันยายน 2566 20,999 4,500 

22 – 26 กันยายน 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 

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 15,000 บาท 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอนิ 

** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  5,900 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

  

ข้อส าคัญ  

- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
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ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 25 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ 
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัทอาจจะ
ต้องปรับไปนอนห้องพักส าหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่าห้องพักเด่ียว 

- ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวไต้หวัน ในนามของร้านรัฐบาล ซ่ึง
จ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้า
ร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 NT / ท่าน / ร้าน 

- เนื่องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน รถบัสน า
เที่ยวสามารถให้บริการวันละ 11 ชั่วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ
ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึ้นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
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- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 
ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน 

ในวันเช็คอิน 
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เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครั้งท่ี 1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจาก
ส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ ์ไปตามระบบ 
ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด ทาง
บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็
ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่า
ทัวร์เต็มจ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม 
และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิก

เท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของ
สายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 



 

UPDATE 27 FEB 2023 

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือ

กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง

บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง

หรือคืนเงินได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้ 

 

เง่ือนไขส าคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุก

ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก

ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง

กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ

ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน



 

UPDATE 27 FEB 2023 

เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช าระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ทา่น

อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ

ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพัก

เด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 



 

UPDATE 27 FEB 2023 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ท้ังหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพื่อ

ยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้

นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  



 

UPDATE 27 FEB 2023 

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน 

บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆท้ังส้ินแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง 

, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ใ 


