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   บนิดว้ยสายการบนิ NOK SCOOT(XW):ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

 **โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                     (-/-/-)                                                                                                                                                                                                                          

 

……...... คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3 สายการบนิ Nok Scoot โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์ห ้

คําแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศไตห้วัน ไมอ่นุญาตใหนํ้า

อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

*สําหรับกรุ๊ปทีเ่ชค็อนิขาไปในวัน จันทร,์พฤหัสบด,ีศกุร ์เวลาบนิคอื 00.20-05.10 นดัพบทีส่นามบนิ 21.30 น.   

 สําหรับกรุ๊ปทีเ่ชค็อนิขาไปในวันองัคาร,พธุ,เสาร,์อาทติย ์เวลาบนิคอื02.15-07.05นดัพบทีส่นามบนิ 23.30 น.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงไทเป (เถาหยวน) - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่

– โรงงานเห็ดหลนิจอื - ไถจง - ตลาดฟงเจีย่ ไนท ์มารเ์ก็ต                            (B/L/D) 

 

……….. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสาย

การบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW 182 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท ี

**  

**สําหรับกรุ๊ปทีเ่ชค็อนิขาไปในวัน จันทร,์พฤหัสบด,ีศกุร ์เวลาบนิคอื 00.20-05.10 ** 

**สําหรับกรุ๊ปทีเ่ชค็อนิขาไปในวันองัคาร,พธุ,เสาร,์อาทติย ์เวลาบนิคอื02.15-07.05 ** 
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** เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิ์น เชค็ไฟลท์การเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ ** 

………..      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั 

                 ** ตามเวลาทอ้งถิน่เวลาทีป่ระเทศไตห้วัน จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง กรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ชานมและแซนวชิ)  

นําทา่นเดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่ขึน้เรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั - จนัทรา (Sun Moon Lake) เพือ่

ชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึง่เป็นทะเลแห่งนี้ เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เกดิขึน้ตาม

ธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน เสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หาก

มองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมรีปูรา่งครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วที่

กําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีมีังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืวา่ เป็นจุดรับ

พลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีส่ดุของไตห้วัน ใกลก้ันจะเป็น วดัพระถงัซมัจ ัง๋ (Xuanguang Temple) 

เพื่อนมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของพระพุทธเจา้ ที่อัญเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิ

ทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ยท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยิันจันทรา นําท่านสู ่

วดัเหวนิหวู่ (Wenwu Temple) หรือที่นักท่องเที่ยวไทยเรียกว่า วัดกวนอู นั้นตัง้อยู่บริเวณ

ระหวา่งเขา จดุพักชมววิ วัดนีต้ัง้อยูด่า้นเหนอืของทะเลสาบ ตรงจดุของ Sun วดัเหวนิหวูน่ี ้ข ึน้ชือ่ใน

เรือ่งของการขอพรใหอ้ายยุนืยาว โดยผูท้ีข่อพรตอ้งนํากระดิง่ประจําปีนักษัตรของตนซึง่สามารถหา

ซือ้ไดท้ีว่ดั นําไปใหเ้จา้หนา้ทีนํ่าไปเวยีนรอบกระถางธปู 3 รอบ เจา้ของกระดิง่ตอ้งเขยีนชือ่และคํา

ขอพรลงไปทีก่ระดิง่ จากนัน้นําไปแขวนทีข่ัน้บันไดสวรรค ์ทีม่ทัีง้หมด 366 ขัน้ โดยตอ้งเริม่เดนิจาก

รมิตลิง่จนขึน้ไปบนวดั แตล่ะขัน้จะแทนวนัในหนึง่ปี เจา้ของกระดิง่ตอ้งนํากระดิง่ขึน้ไปบนยอดสงูสดุ

ของบันไดวดัเพือ่สัน่กระดิง่กอ่นนํามาแขวนไวท้ีข่ัน้บันไดทีต่รงกับวนัเกดิตัวเอง ถอืเป็นเสร็จพธิ ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูปลาประธานาธบิด ี 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง (Taichung) ระหวา่งทาง แวะชม โรงงานเห็ดหลนิจอื ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้เห็ดหลนิจือคุณภาพเพือ่เป็นของฝาก และของทีร่ะลกึ  นําท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดฝงเจีย่ 

ไนท ์มารเ์ก็ต (Fengchia Night Market) ตลาดกลางคนืทีเ่ป็นทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจง มี

สนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นแบรนดเ์นมระดับกลาง รา้นเครือ่งสําอางคจ์าก

ญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆ เสือ้ผา้มากมายหลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง 

และ แบรนดจ์ากประเทศอืน่ๆ รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้  ใหท้่านไดเ้ลอืกไดต้ามใจชอบ หากท่าน

ไม่ใชนั่กชอ้ปป้ิง ก็ไม่ตอ้งกังวล เพราะยังมใีนสว่นของรา้นอาหารต่างๆมากมายใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 
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ทีพ่กั  HOTEL REGAL INTERNATIONAL, TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 
เมอืงไทเป - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชค - รา้นสรอ้ย – รา้นชา - รา้นพายสปัปะรด –ยา่นตลาด

ซเีหมนิตงิ (พเิศษ !! อาบนํา้แรอ่อนเซ็นภายในโรงแรม)                                     (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเจยีง ไคเชค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึง่

สัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และสถานที่ท่องเทีย่วหลักทีต่อ้งมาเยอืน เมือ่มาถงึเมอืงไทเป 

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพือ่เป็นการรําลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชค เป็นอาคารสี

ขาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสน้ํีาเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสงา่อยู่ตรง

กลางของจตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่าน

ประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูปป้ันทําจากทองสัมฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้

แยม้ตา่งจากรปูปั้นของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นใน

จะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ

วทิยาศาสตร ์สว่นทีช่ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีง 

ไคเชค ซึง่จะมภีาพถ่ายต่างๆ ขา้วของเครื่องใชส้่วนตัวต่างๆ ไปจนถงึรถยนตร์ส่วนตัว และฉาก

จําลองการทํางานของท่าน ไปจนถงึเรื่องราวของการพัฒนาไตห้วันในดา้นต่างๆใหช้มกันดว้ย 

ไฮไลทส์ําคัญทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วชมอนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค คอืพธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่

จะมทีกุๆตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. – 16.00 น. ของทกุวนั นอกจากนี้ก็จะมพีธิเีชญิธงชาตขิ ึน้

สูย่อดเสาในตอนเชา้ตรูแ่ละในตอนเย็นดว้ย คอืเวลา 06.00 น. และ 18.10 น. ในชว่งเดอืนเมษายน 

- เดอืนกันยายน อกีชว่งคอืเวลา 06.30 น. และ 17.10 น. ในชว่งเดอืนตลุาคมถงึเดอืนมนีาคม ซึง่

ทหารทีทํ่าหนา้ทีน่ีจ้ะผลัดเปลีย่นกันมาจาก 3 เหลา่ทัพซึง่จะมสีขีองชดุยนูฟิอรม์ไมเ่หมอืนกัน โดย

จะทําหนา้ทีก่ันครัง้ละ 4 เดอืน อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค (Chiang Kai-Shek) เป็นอดตีผูนํ้า

ทางการเมอืงและการทหารของจีนในยุคตน้ศตวรรษที ่19 ภายใตพ้รรคชาตนิิยมจนี (Chinese 

Nationalist Party) ก๊กมนิตั๋ง(Kuomintang , KMT) แตพ่่ายแพใ้หก้ับประธานเหมาเจ๋อตง (Mao 

Zedong) ในสงครามกลางเมอืงจงึหลบมาอยูท่ีเ่กาะไตห้วัน กอ่ตัง้รัฐบาลใหมแ่ละพัฒนาไตห้วันจน

กา้วหนา้อยา่งในปัจจุบัน จงึเป็นบุคคลสําคัญอยา่งยิง่ของประเทศไตห้วัน นําท่านเดนิทางสู ่ รา้น

http://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
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สรอ้ย ไทเทเนยีม (Germanium Titanium) ทีน่ี่ข ึน้ชือ่ เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที่

ประกอบไปดว้ยแม่เหล็ก แร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่คีณุสมบัตทํิาใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนไดด้ ีเพิม่

ความกระปรีก้ระเปรา่ และผอ่นคลายความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอัญมณีล้ํา

คา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก ก็สามารถคน้พบไดท้ีป่ระเทศไตห้วัน และ ถูกนํามาทําเป็นชิน้สว่น

ในเครือ่งประดับเพือ่ใชเ้สรมิสรา้งดวงชะตา บารม ีตามความเชือ่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูพระกระโดดกาํแพง 

 นําท่านเดนิทางสู ่รา้นชาไตห้วนั (Tea Shop) ศนูยร์วมชาชัน้นําของประเทศใตห้วัน อยา่งทีทุ่ก

ท่านทราบกันด ีประเทศใตห้วันเป็นประเทศทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของชา ชาด ีชาอร่อย ชาหอม ได ้

คุณภาพ ที่สดุในโลก ชาทีท่างรา้นปลูกบนภูเขาอาลซีาน มสีรรพคุณชว่ยสลายไขมัน ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ชาคุณภาพเพือ่เป็นของฝาก ของที่ระลกึ นําท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด 

ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ที ่รา้นเหวย่เกอ๋ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) นํา

ท่านเดนิทางสู่ ย่านซเีหมนิตงิ (Ximending) ถือว่าเป็นแหล่ง ชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของ

ประเทศไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย ก็คือสยามสแควร์ไตห้วัน หาก

เปรยีบเทยีบกับประเทศเกาหลใีตก็้คอืตลาดเมยีงดง มรีา้นคา้มากมายหลากหลายแบรนด ์ทัง้เสือ้ผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ ยี่หอ้ต่างๆมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้อย่างจุใจ และแน่นอนมีรา้นอาหาร รา้น

กาแฟ รา้นขนมทานเล่นต่างๆมากมายใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกลิม้รส แนะนํา เมนูชานม

ไข่มุก น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร์ หรือ บงิชแูบบเกาหล ีไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเดนิทางเขา้สู่

โรงแรมทีพั่ก 

คํา่ อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั  LOFT SEA SIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์การอาบนํา้แร ่ออนเซ็น สไตลไ์ตห้วนั !! 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 
หมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน - อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ - ดวิต ี ้ฟร ี- ตกึ ไทเป 101 – MITSUI 

OUTLET                                                                                                             (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Village) ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยัง

หมูบ่า้น ท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรกของประเทศไตห้วัน ทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ ใน

อดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ีชือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงอวี ้สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขุด

ทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่แตใ่นปัจจบุัน ทีห่มูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่กีาร

ขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมอืง หรือที่เราเขา้ใจกันง่ายคอื 

หมู่บา้นทีผ่ลติสนิคา้ OTOP ของประเทศไตห้วันน่ันเอง และทีน่ี่มสีภาพภูมปิระเทศทีส่วยงามและ

โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นสถานทีถ่่ายทําฉากสําคัญในซรีีส่ช์ ือ่

ดังตา่งๆมากมาย  ** หมายเหต ุหากวันทีเ่ดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสาร ์และ วันอาทติย ์

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นรถ เป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่แทน สําหรับขึน้และลงเหมอืน คนทอ้งถิน่ 

ทา่นก็จะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนพืน้เมอืงไตห้วนัทีแ่ทจ้รงิ ** 

นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย่หลวิ (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วน

เหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเล

และลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะตา่งๆ ที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิอันน่าตืน่ตา

ทเีดยีว โดยเฉพาะหนิ รปูทีม่ลีักษณะคลา้ยพระเศยีรของราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก ทีใ่ครๆ

ก็รูจั้กในนามของ “หนิเศยีรราชนิ”ี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีซฟีู้ ด 

นําท่านเดนิทางสู ่ดวิต ี ้ฟร ี(Duty Free) รา้นเครื่องสําอางค ์(Cosmetic Shop) ศูนยร์วม

เครือ่งสําอางคช์ือ่ดังของประเทศไตห้วันมากมายหลายแบรนด ์ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ของทีร่ะลกึได ้ นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (Taipei 101) เพือ่ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ปัจจุบันถอื

ว่าเป็นจุดแลนดม์าร์คสําคัญ ของเมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน หากท่านใดที่มาเยอืนเมอืงไทเป 

ประเทศไตห้วันแลว้ ไม่มรีูปคูก่ับตกึไทเป 101 ก็เหมอืน ท่านยังมายังไมถ่งึประเทศไตห้วันน่ันเอง 

โครงสรา้งของตกึนี ้แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมการกอ่สรา้งของประเทศไตห้วัน เพราะ

ตกึแหง่นี้เป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารม ีลกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตัน ที่

เชือ่วา่สามารถถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยลดการสั่นสะเทอืน เมือ่เกดิแผน่ดนิไหว และ ในอดตี

ยังเคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก 

(ยังไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ประมาณ 600 NTD)   

นําทุกท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่(Mitsui Outlet Mall ) เป็นเอา้ทเ์ล็ทจากญีปุ่่ น ทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ไตห้วัน ภายในมหีา้งรา้นและรา้นอาหารกวา่ 200 แบรนดช์ัน้นํา พระเอกของทีน่ี่คงไมพ่น้รองเทา้โอ

นซิกุะ แลว้กับอกีหลากหลายแบรนดช์ัน้นํา ตัวอยา่งแบรนดท์ีน่่าสนใจ เชน่ Sketchers, Onitsuka 

tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สว่นใหญ ่

ราคาถกูกวา่หา้งในไทย 

คํา่ อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
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ทีพ่กั LIDO HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

       

 

 

 

 

 

 

วนัที ่5 เมอืงไทเป (เถาหยวน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                       (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ BOX SET 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั 

.......... ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิ 

Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW 181 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ชัว่โมง ** 

 **สําหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางกลับในวนั จันทร,์พฤหัสบด,ีศกุร ์เวลาบนิคอื 06.05-08.55 

             สําหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางกลับในวนั อังคาร,พธุ,เสาร,์อาทติย ์เวลาบนิคอื 09.40-12.15** 

** เน่ืองจากมีหลายไฟลท์บิน เชค็ไฟลท์การเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ ** 

 

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ    

          ประทับใจ  

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ
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ทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 
  

กาํหนดการ

เดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ 

ผูใ้หญ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

 เด็กอาย ุ

ตํา่กวา่  

18 ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

กรณีไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิราคา

ทา่นละ 

เดอืน ตลุาคม 61 

10 – 14 

ตลุาคม 61 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

17,999 17,999 4,500 8,900 

11 - 15 ตลุาคม 

61 

XW182 DMK-TPE 

00.20-05.10 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

19,999 19,999 4,500 8,900 

12 – 16 

ตลุาคม61 

XW182 DMK-TPE 

00.20-05.10 

XW181 TPE-DMK 

06.20-08.55 

19,999 19,999 4,500 8,900 

16 - 20 ตลุาคม XW182 DMK-TPE 15,999 15,999 4,500 8,900 
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61 02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

06.20-08.55 

17 - 21ตลุาคม 

61 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

17,999 17,999 4,500 8,900 

19 – 23 

ตลุาคม 61 

XW182 DMK-TPE 

00.20-05.10 

XW181 TPE-DMK 

06.20-08.55 

19,999 19,999 4,500 8,900 

20 – 24 

ตลุาคม 61 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

18,999 18,999 4,500 8,900 

31ตุลาคม–04

พฤศจิกายน 61 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

16,999 16,999 4,500 8,900 

เดือน พฤศจิกายน 61 

07 - 11 พฤศจิกายน 

61 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

16,999 16,999 4,500 8,900 
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09.40-12.15 

21 - 25พฤศจิกายน 

61 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

16,999 16,999 4,500 8,900 

เดือน ธันวาคม 61 

05 - 09 ธันวาคม 61 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

19,999 19,999 4,500 8,900 

06 - 10 ธันวาคม 61 

XW182 DMK-TPE 

00.20-05.10 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

19,999 19,999 4,500 8,900 

21 - 25 ธันวาคม 61 

XW182 DMK-TPE 

00.20-05.10 

XW181 TPE-DMK 

06.20-08.55 

17,999 17,999 4,500 8,900 

23 - 27 ธันวาคม 61 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

17,999 17,999 4,500 8,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   TPE02 DEE  VEY HEY  5D3N XW DEC18-XW-W65 

24 - 28 ธันวาคม 61 

XW182 DMK-TPE 

00.20-05.10 

XW181 TPE-DMK 

06.20-08.55 

17,999 17,999 4,500 8,900 

28 ธันวาคม-01

มกราคม 62 

XW182 DMK-TPE 

00.20-05.10 

XW181 TPE-DMK 

06.20-08.55 

25,999 25,999 7,000 9,900 

29 ธันวาคม-02

มกราคม 62 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

25,999 25,999 6,000 9,900 

30 ธันวาคม-03

มกราคม 62 

XW182 DMK-TPE 

02.15-07.05 

XW181 TPE-DMK 

09.40-12.15 

25,999 25,999 4,500 9,900 

31 ธันวาคม-04

มกราคม 62 

XW182 DMK-TPE 

00.20-05.10 

XW181 TPE-DMK 

06.20-08.55 

22,999 22,999 4,500 9,900 

 

 

 

** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรม

เนยีม ทา่นละ 1,000 NTD เหรยีญดอลลา่ไตห้วนั (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,100 บาท) / 
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ทรปิ / ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ)่ ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่

บนเครือ่งบนิ) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคา

ทวัร ์อกีทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่

จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถ ิน่จะเป็นผูเ้ก็บ

เงนิจากลกูคา้โดยตรง 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู 

ธุรกจิขายตรงเครือ่งสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานที่

ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่ทําราคาใหมทุ่กคร ัง้ ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Classรวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขทีท่างบรษิทั กบั สาย

การบิน NOK SCOOT คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ

ไม่เกิน 20 กิโลกรมั เท่านัน้ และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  
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 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกั

รดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระ

ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้

ขึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรม

เนียม ท่านละ 1,000 NTD เหรียญดอลล่าห์ไต้หวนั (หรือเป็นเงินไทย ประมาณ 1,100 บาท) / 

ทริป / ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน (รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่) ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึง
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พอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี

สนามบิน ในวนัเชค็อิน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงินมดัจาํ จาํนวน 

10,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตาม

เวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้

มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจาก

ทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 เมือ่ท่านชาํระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมที่เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่าน

สะดวก 

 ส่งรายชื่อสํารองที่นัง่ ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ 

ข้อมูลผู้เดินทางครบถ้วนชดัเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนั

เดินทางกลบัถึงประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนั

ว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื่อคู่

พกัของท่าน(ในกรณทีีท่่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณีทีท่่านไม่
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ส่งสาํเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทั

ฯ ไมว่่ากรณใีดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจาก

การสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ 

ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของ

ค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระ

มาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องในการ

เตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว 

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบั

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การหกัค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตาม

จาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคา

ตัว๋เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ําระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ดําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund 

ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติวาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทาง

ประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

ค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบั

ท่านในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของห้าม

นําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผล

ใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
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- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ้นตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หาก

ผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก

เดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพีเรยีดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันํา

เทีย่วฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ 

วนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราที่ด่าน

ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี

จะเกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 
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 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ 

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใด

หน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือ

เดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้า

เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของ

ท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทั

เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋

เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง

โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นสาํคญั 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบั

พรอ้มกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ

เข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นัง่ด้วยกัน 

อยา่งทีด่สีุด 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กนั จงึอาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 
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 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุด

งาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ

ใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิัท) โดยทางบรษิัทจะคํานึงถึง

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบรษิัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

ก่อนวนัเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตตุ่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก

บิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด

กฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
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 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารอง

โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ มฉิะนัน้บรษิัทฯไม่สามารถจดัการได้

ล่วงหน้าได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว 

อาจไมม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย 

ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่น้ํีาดื่มแจก 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


