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DAY1  กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ปล่อยโคมเส้นทาง
รถไฟสายเก่าสายผิงซี            (–/–/–) 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจา้หน้าที่ของ
บรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวนั โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที่ 
VZ562 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
** รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

15.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

จากนัน้น าท่านไปยงั เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (PINGXI LINE) เสน้ทางสายรถไฟสายสัน้ๆ ทีย่งัคงความเป็น
อดตีทัง้ในส่วนของอาคารบ้านเรอืนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตรขนาดราง
รถไฟค่อนขา้งแคบและมเีส้นทางวิง่จากเขตรุ่ยเฟ่ิงไปยงัเขตผงิซ ีเมอืงนิวไทเปเชื่อมต่อมาจากเมอืงไทเป  ปัจจุบนั
ทางรฐับาลไต้หวนัได้มกีารพฒันาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีง ถงึแมว้่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสาย
เก่าทีม่อีายุเกอืบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางทีเ่ปิดใหบ้รกิารยงัสมบูรณ์พรอ้มใช้งานเสมอ สถานีซอืเฟ่ิน
เป็นอกีหนึ่งสถานีทีผู่ค้นนิยมไป ปล่อยโคมลอยกระดาษ กนัลกัษณะเด่นของซอืเฟ่ินคอืมเีสน้ทางรถไฟทีต่ ัง้คู่ขนาน
ไปกบัถนนโบราณซอืเฟ่ิน ใหค้วามรูส้กึคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเรา ทัง้ยงัมคีวามส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรมในอดตีของไตห้วนัเป็นอย่างมาก ภายในตวัเมอืงเตม็ไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นขายของ
ทีร่ะลกึและอื่นๆ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย (รวมค่าโคมกระดาษ1 โคม ต่อ 4 ท่าน) 

จาหนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน เป็นแหล่งท่องเทีย่วหลกัอยู่ทีย่า่นเมอืงเก่าโดยสองขา้งทางจะเตม็
ไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน ้าชา  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขายขนมและ
อาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืงจิว่เฟ่ินเช่น บวัลอยเผอืก ลูกชิน้ปลาสูตรโบราณ และโรตสีายไหม โดย
จะมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย ซึง่ในโซนนี้เองทีจ่ะเหน็โรงน ้าชาที่
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เป็นอาคารไม้ตัง้เรียงรายลดหลัน่กันไปเหมอืนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ 
ANIMATION เรือ่งดงัจากค่าย STUDIO GHIBLI เรือ่ง SPIRITED AWAY 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั THE LOFT SEASIDE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า ใหท้่านแช่น ้าแร่ภายในหอ้งพกั 
เพื่อผ่อนคลายรา่งกายของท่านดว้ยน ้าทีอุ่ดมไปดว้ยแรธ่าตุธรรมชาตแิบบส่วนตวั  
 

DAY2 อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเห
วินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจ๋ียไนทม์ารเ์กต็                           (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางไปยงั อทุยานแห่งชาติเย่หล่ิว (YEHLIU GEOPARK) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละ
จุดชมววิที่ส าคญัแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไต้หวนั ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากบัหนิรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิ
ทศัน์หนิของเยห่ลวิถอืเป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรยท์ีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในโลกอกีแห่งหนึ่ง 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองหนานโถว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชิมชาอู่หลง และชมการสาธติ
การชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท้่านไดช้งชาอย่างถูกวธิแีละได้รบัประโยชน์จากการดื่มชา ทัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชา
จากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซือ้ชาอู่หลงทีข่ ึน้ชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝาก 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี 
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จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน ้าจดืใหญ่ทีสุ่ดบน
เกาะไต้หวนั ทีม่าของชื่อทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ 
ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุรยินัจนัทราเกดิจากการสร้างเขื่อนกกัเกบ็น ้าท าใหม้ี
ขนาดกวา้งขวาง และมคีวามสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเยน็สบายตลอด
ทัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดร้บัการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอยา่งเคร่งครดั 
และน าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอูที ่วดัเหวินหวู่ (วดักวนอู) วดัแห่งนี้เป็นวดัใหมท่ีท่างการญี่ปุ่ นสรา้งขึน้หลงัจากท า
การสรา้งเขือ่นท าใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยูไ่ตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของ
ประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ้สตัย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพ
กวนอู ณ วดั เหวนิหวู่นี้ ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิง่ลมเพื่อเป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู  

น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมืองไถจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 – 2 ชัว่โมง) 
น าท่านเดนิชอปป้ิงตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั ฟ่งเจ๋ียไนทม์าเกต็ ถนนคนเดนิของเมอืงไถจง ตัง้อยูใ่กลก้บั
มหาวทิยาลยัฟ่งเจีย๋ท าใหม้นีกัศกึษาของมหาวทิยาลยัมาเดนิเป็นจ านวนมาก มสีนิคา้หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกสรร 
ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทัง้มือ้หลกัและอาหารทานเล่น  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั REGAL INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไถจง 
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DAY3 เมืองไทเป – ร้านพายสปัปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วดัหลงซาน – ร้านเคร่ืองส าอาง – 
ย่านซีเหมินติง                    (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง) ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านขนมพายสบัปะรด 
เป็นรา้นซึง่ไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไต้หวนั และราคาย่อมเยาปลอดภาษ ีสนิคา้แนะน า
ไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก หมแูผ่น ขา้วตงัสาหรา่ย 
น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธบิดไีต้หวนั รวบรวม ประวตั ิของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจยีง ไค เชค็ และไฮไลท์
อกีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรปูปั้นส ารดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึง่
จะเปลีย่นเวรทุกๆชัว่โมง 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร มือ้พิเศษ!! ชาบไูต้หวนั 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE) ป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งของเมอืงไทเป สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์าม
ความเชื่อของชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจนีแต่มลีกูผสมของความเป็นไตห้วนัเข้า
ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั 

จากนัน้น าท่านไปสู่ย่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง (XIMENDING) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของไต้หวนั มฉีายา
ว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งที่รวบรวมสนิคา้แฟชัน่ต่าง ๆ มากมายหลายแบรนด์ และยงัศูนยร์วมความบนัเทงิ
ขนาดใหญ่ นอกเหนือจากสนิคา้แฟชัน่ต่างๆ แลว้ยงัมรีา้นอาหารชื่อดงัต่างๆ หลายรา้นเลยทเีดยีว เช่น บะหมีอ่าจง
,ไก่ทอด HOT STAR 
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ค า่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL PAPA WHALE ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทเป 

 

DAY4 ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)     (B/L/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านแวะชมของที่ระลึก ร้านGERMANIUM ซึ่งท าเป็นเครื่องประดบัทัง้สร้อยคอและสร้อยข้อมอืซึ่งมกีารฝัง
แร่GERMANIUM ลงไปมคีุณสมบตั ิลดผลกระทบจากรงัสจีากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสป์รบัความสมดุลในระบบต่างๆ
ของรา่งกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ 
จากนัน้ น าท่านชม ตึกไทเป 101 ตกึระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ตกึไทเป101คอืสิง่ก่อสรา้งที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของ
ไต้หวนั ด้วยความสูงของตกึที่ 508 เมตร และจ านวนชัน้ถงึ 101 ชัน้ ท าให้ตกึแห่งนี้เป็นตกึที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 
2004-2010 แต่นอกจากความสวยงามและขนาดของตกึแลว้ สถาปัตยกรรมภายในกถ็ูกออกแบบมาอย่างประณีตและ
สวยงามเช่นกนั ตกึนี้ไดม้กีารน าเทคโนโลยต่ีางๆมาใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มยกัษ์ที่ถูกแขวนอยู่ระหว่างชัน้ที่ 
87-92 ภายในตกึ เพื่อเป็นตวัต้านแรงสัน่สะเทอืนทีอ่าจเกดิจากพายุไต้ฝุ่ นหรอืแผ่นดนิไหว หรอืระบบลฟิต์ความเรว็
สูงทีใ่ชเ้วลาเพยีง 37 วนิาทจีากชัน้ 1 ไปยงัชัน้ 89 ซึง่เป็นชัน้ส าหรบัชมววิ ทีจ่ะสามารถชมววิของไทเปได้แบบพา
โนรามา่ (ราคาทวัรไ์ม่รวมบตัรขึ้นจดุชมวิวชัน้ 89) 
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เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เส่ียวหลงเปา 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 
15.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ) เที่ยวบนิที่ VZ563 ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
** รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

18.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2 ท่าน อตัราท่านละ 

JOIN LAND  

(ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

18 – 21 พฤศจิกายน 2565 18,999 12,999 3,500 

23 – 26 พฤศจิกายน 2565 18,999 12,999 3,500 

25 – 28 พฤศจิกายน 2565 19,999 13,999 3,500 

03 – 06 ธนัวาคม 2565 22,999 16,999 3,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 22,999 16,999 3,500 

14 – 17 ธนัวาคม 2565 18,999 12,999 3,500 

17 – 20 ธนัวาคม 2565 19,999 13,999 3,500 

21 – 24 ธนัวาคม 2565 18,999 12,999 3,500 

30 ธนัวาคม 65 – 02 มกราคม 66 31,999 25,999 3,500 

31 ธนัวาคม 65 – 03 มกราคม 66 31,999 25,999 3,500 
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06 – 09 มกราคม 2566 19,999 13,999 3,500 

07 – 10 มกราคม 2566 19,999 13,999 3,500 

11 – 14 มกราคม 2566 18,999 12,999 3,500 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2566 16,999 12,999 3,500 

03 – 06 กมุภาพนัธ ์2566 18,999 12,999 3,500 

04 – 07 กมุภาพนัธ ์2566 18,999 12,999 3,500 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2566 17,999 12,999 3,500 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2566 17,999 12,999 3,500 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์2566 18,999 12,999 3,500 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 18,999 12,999 3,500 

08 – 11 มีนาคม 2566 17,999 12,999 3,500 

10 – 13 มีนาคม 2566 18,999 12,999 3,500 

11 – 14 มีนาคม 2566 18,999 12,999 3,500 

15 – 18 มีนาคม 2566 17,999 12,999 3,500 

17 – 20 มีนาคม 2566 18,999 12,999 3,500 

18 – 21 มีนาคม 2566 18,999 12,999 3,500 

22 – 25 มีนาคม 2566 17,999 12,999 3,500 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 
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ข้อส าคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า 
ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 30 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP เตม็ ทาง
บริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียว 

- ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเท่ียวไต้หวนั ในนามของร้าน
รฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า 
ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหาก
ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 500 NT / ท่าน / ร้าน 

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศไต้หวนั 
รถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่
เกิน 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
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- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

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

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสงิคโปรส์ าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศสงิคโปร ์
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

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

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
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ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไมว่่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

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

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

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

หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

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

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



UPDATE 19 OCT 2022 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 
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- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


