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 ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา ซึง่มทีวิทัศนร์าวกับภาพวาดพูก่ันจนี 

 ชมอทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิว่ อทุยานหนิทรายทีม่หีนิเศยีรพระราชนิอีันโดง่ดัง  

 ชมตกึไทเป 101   

 ลิม้รสบฟุเฟ่ตส์กุ ีช้าบชูาบ,ู เสีย่วหลงเปา, ปลาประธานาธบิด ี และอาหาร

ทะเล 

 กรณุาเตรยีมทปิไกดท์อ้งถิน่ 400 เหรยีญ/ทา่น ส าหรบั 4 วนั  

 มบีรกิาร Free WiFi บนรถ 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                                          - พเิศษสดุ 13900 - 

 

ก าหนดการเดนิทาง : วนัที ่ 6–10, 13–17, 19-23, 20–24, 26-30 พ.ย., 27 พ.ย.–1 ธ.ค. 59 
 
 

ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา 
5วนั 3คนื 

                        โดยสายการบนิ NokScoot 
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วนัแรก    กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง  

23.30 น. 
คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์7 Nok Scoot ประตู 6 สายการบนิ Nok 

Scoot โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
 

02.25 น. ออกเดนิทางสู่ไทเป โดยสายการบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่อีาหารบน

เครือ่ง) 

 

 

วนัทีส่อง    สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – 

                 วดัเหวิน่หวู ่– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – ไถจง – ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

07.25 น. ถงึท่าอากาศสนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตปิระเทศไตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (BREAKFAST BOX)  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ สูเ่มอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน ทีไ่ม่

มทีางออกสูท่ะเล หลังจากนัน้น าท่านแวะชมิชาอูหลง เป็นชาตน้ต ารับและขึน้ชือ่ของชาว

ไตห้วัน ทีท่า่นสามารถน าเป็นของฝาก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ปลาประธานาธบิด)ี  

 น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุและเป็นเขือ่น

ทีส่ าคัญในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ล่างเหมอืน

พระจันทรเ์สีย้ว รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนัน้น าท่าน

กราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ู

เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 

ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ัง ที่

อนัเชญิมาจากชมพทูวปี  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงไถจง 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหท้่านเลอืกสรร ซึง่ถอื

ไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไถจงเลยทเีดยีว 
 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม LaiLai Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม  ไถจง – ไทเป – อทุยานเยห๋ล ิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสูเ่มอืงไทเป  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเล)  

 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแห่งนี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะ

ไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท า

ใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศียร

ราชนิี ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็น

แหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  แหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวน

มากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุตา่งๆ  ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจ

หาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมี การใชจ้ิว่

เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” 

ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดูดนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมา

ชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้   

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกตอ่การชอ้ปป้ิง  

 
น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเป ใหท้า่นซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 

อาหาร หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึ อสิระตามอธัยาศัย 
 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก   โรงแรม Park City Hotel หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีส่ ี ่       พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ช ัน้ 89) – Duty Free –  

                อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นขนมเหวย๋เกอ๋ – ซเีหมนิตงิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ูก้ง ทีไ่ดช้ือ่ว่า เป็น 1 ใน 4  สุดยอดพพิธิภัณฑข์องโลก สถานที่

รวบรวมของล ้าค่าในพระราชวังกูก้งของปักกิง่ไวท้ีน่ีท่ัง้หมดและมปีระวัตยิาวนานกว่า 5,000 

ปี  ชมของล ้ าค่ าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั ้น  หยกตราประทั บ

ประจ าตัวเฉียนหลงฮ่องเต ้งาชา้งแกะสลัก ฯลฯ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตกึไทเป101 

(ไม่รวมค่าขึน้ตกึชมววิชัน้ 89 ราคาประมาณ 500 NTD) เป็นตกึทีม่คีวามสูงถงึ 508 เมตร 

เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูตดิอนัดับโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมี

ลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและ

ขึน้ลฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาที 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เสีย่วหลงเปา)  

บา่ย 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่Duty Free จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จใน

ปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพ
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ประวัตศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน  

 
หลังจากนัน้น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ทีร่า้นเหวย่เกอ๋ (ขนมพาย

สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) หลังจากนัน้ 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตส์กุ ี ้ชาบ ูชาบ)ู  

 

หลังจากนัน้น าทา่นอพัเดทแฟชัน่ และการตกแตง่รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วัน ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิง

ย่านซีเหมนิตงิ หรือสยามสแควรไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้

แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma etc. 

 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Pleasant Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้   สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  

09.40 น. 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตปิระเทศไตห้วัน 

อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน NokScoot โดยเที่ยวบินที ่

XW181  (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

(BREAKFAST 

BOX) 

12.40 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 
 

ไตห้วนั ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา 5 วนั 3 คนื 
โดยการบนิ Nok Scoot (XW)  

หมายเหต ุ: ราคานีไ้มม่กีระเป๋า ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ   

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

        
       6-10 พ.ย. (BUS 1) 
       6-10 พ.ย. (BUS 2) 
       13-17 พ.ย. (BUS 1) 
       19-23 พ.ย. 
       20-24 พ.ย. (BUS 1) 
       20-24 พ.ย. (BUS 2) 
       26-30 พ.ย. 
       27 พ.ย.-1 ธ.ค. (BUS 1) 
       27 พ.ย.-1 ธ.ค. (BUS 2) 
 

13,900 13,900 13,900 4,500 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทย

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน  15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15    

ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ย โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่น

การเดนิทาง 

 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

2. ประสงคอ์ยูต่อ่ จะมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2 ทา่นตอ่1หอ้ง) 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
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- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราไมน่ ีร้วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 100 บาท/วัน, คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ทา่น และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่นในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนื

เงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึง่ไดช้ าระไวก้ับทางสถานทูตแลว้) หรือจัดหาคณะทัวร์อืน่ใหถ้า้

ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ย (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากว่า 20 

วันท าการ)  

2. การยืน่วซีา่ ควรเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนดและควรเตรยีมเอกสารใหท้ันทใีนกรณีทีเ่อกสารไม่

ครบ เพือ่ประโยชนใ์นการขออนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู ฯ 

3. หากท่านตดิธุระหรอืไม่สามารถยืน่เอกสารพรอ้มคณะเดนิทางได ้หรอื ตอ้งการพาสปอรต์เพื่อน าไปใชก้่อน 

กรณุาแจง้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายกอ่นยืน่เอกสารใหก้บัทางบรษัิท   
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4. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง   คนืเงนิทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน  15 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของ

ทา่น  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

6. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ 

และค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่าย

จรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งวซีา่ 

** การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธิข์องทางสถานฑตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ เงนิคา่สมคัรยืน่วซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ 

หากผลวซีา่ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตัวแทนยืน่ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม และทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

-  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

2. กรณีที่มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักอาจ

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วันทกุโรงแรมจะม ีWifi หรอืสาย Land บรกิารอนิเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กาน ้ารอ้น บรกิารใหฟ้ร ี  

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้ง

ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

           

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 


