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ไต้หวนั  HOT PROMOTION-B 

5 วนั 3 คืน โดยสายการบนินกสกูต๊ xw 

     เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 60 ราคาเริ่มตน้เพยีง 9,991 บาท 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ -สนามบินดอนเมือง - - -  

2 
สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั 
จนัทรา –วดัพระถงัซมัจัง๋ – ร้านเคร่ืองส าอางค์ – วดัเห
วนิหวู ่– ไถจง – ฝงเจ่ีย ไนทม์าเก็ต 

O O O 
CU  HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

3 
ไถจง –ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง

ไคเช็ค –  Germanium  Shop – ตลาดซ่ือหลินไนท์
มาร์เก็ต 

O O X 
RELITE   HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

4 
ไทเป – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานเย๋หล่ิว – ตึก
ไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนชั้น 89) – ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 

O O X  HOTEL J หรือเทยีบเท่า 

5 ไทเป-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ ✈ - -  

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ล่องเรอืชมความงาม......ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

2. ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ี่ ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์กต็ ตลาดซือหลนิและ ซีเหมนิตงิ 

3.เมนูพเิศษ....บฟุเฟ่ตช์าบูชาบูและ อาหารทะเล 
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**ยงัไม่รวมค่าทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 เหรยีญดอลล่าไตห้วนั/

ท่าน/ทรปิ**เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 

วนัแรก          กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

21.00 น.* คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7  ประตู 

5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึน

เคร่ือง *ส าหรับกรุ๊ปท่ีออกเดินทาง (นบัวนัท่ีบิน) วนัองัคาร,วนัศุกร์ วันเสาร์ 

23.00 น.** คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7  ประตู 

5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึน

เคร่ือง **ส าหรับกรุ๊ปท่ีออกเดินทาง (นบัวนัท่ีบิน)  วันจันทร์, วันพุธ, วนัพฤหัสบดี, วันอาทติย์ 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการ

จองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนัง่ จะมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและช าระค่าบริการเพิ่มเติมดว้ยตวัท่านเอง 

 

วนัทีส่อง        สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง -ร้านเคร่ืองส าอางค์ –    

                    วดัเหวนิหวู่   – ไถจง – ฝงเจ่ีย ไนท์มาเกต็ 

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

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

บริการอาหารบนเคร่ือง) 

05.10 น.

หรือ 

07.10 น. 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั  เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อ

ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากท่านไดผ้า่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวชิ+น า้ผลไม้) 

จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเข่ือนท่ีส าคญัในไตห้วนั 

มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร คร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย ์คร่ึงล่างเหมือนพระจนัทร์เส้ียว รอบๆ ทะเลสาบ

แห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย  จากนั้นน าท่านสู่ วดัพระถังซัมจั๋ง นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมั

จัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวปี   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

บ่าย  น าท่านแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงัของไตห้วนั มากมาย

หลายแบรนด์ ท่ีท่านสามารถซ้ือเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้  จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดั
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เหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหิน

อ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลล่าไตห้วนั   หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั

เมืองไถจง  น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจ่ีย ไนท์มาร์เกต็ ท่ีมีสินคา้หลากหลายใหท้่านเลือกสรร ซ่ึงถือไดว้า่

เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไถจงเลยทีเดียว 

ค ่า รับประมานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั CU  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม     ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซ่ือหลนิไนท์ 

                  มาเกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมยอดนิยมของ

ไตห้วนั ท่ี ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง

ไคเช็ค ท่ีสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี 

พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์

ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน   
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ...เมนูพเิศษ..บุฟเฟต์ชาบูชาบู 

บ่าย น าท่านแวะชอ้ปป้ิงร้าน Germanium ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองสร้อยขอ้มือ Germanium ท่ีมีคุณสมบติั ท าใหเ้ลือดลม

เดินดีข้ึน เพิ่มความกระปร้ีกระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอญัมณีล ้าค่าท่ีสุดใน

โลกซ่ึงมีอยูไ่ม่ก่ีท่ี น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็  เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ใหท้่านซ้ือ

สินคา้พื้นเมือง อาหาร หรือสินคา้ท่ีระลึก อิสระตามอธัยาศยั 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ทีพ่กั RELITE   HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่           ไทเป – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานเย๋หลิว่ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ช้ัน 89) – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้   

แห่งราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ  ท าให้

จ  านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มี 

การใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยซงัเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยยีน เตอะซนัชิว” ทศันียภาพภูเขา

ท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกั

และมีชีวติชีวาอีกคร้ัง 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่ อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ

พื้นท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง

ลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก   
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหาร....ซีฟู้ด) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชมววิชั้น 89 ราคา 600NTD) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร 

เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมววิท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาด

ใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว  

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 น าท่านอพัเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านคา้ สไตลไ์ตห้วนั ใหท้่านได ้ ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง หรือสยามส

แควร์ไต้หวนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka 

Tiger, Nike, Puma etc. 

ทีพ่กั  HOTEL J  หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า         ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวชิ+น า้ผลไม้) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไตห้วนั 

06.20 น.* อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเท่ียวบินท่ี 
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************************************************************************ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั* 

 
 
 
 
 

 XW181  (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) *ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดินทางกลบัในวันองัคาร, วันศุกร์ และวนัเสาร์ 

09.05 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

09.40 น.** 

 

อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเท่ียวบินท่ี 

XW181  (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) **ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดินทางกลบัในวนัจันทร์, วนัพุธ,วนัพฤหัสบดี และ

วนัอาทติย์ 

12.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
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ไต้หวนั  HOT  PROMOTION -B 
5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต xw 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 

( ราคาโปรโมช่ันไม่มรีาคาเด็ก ) 

 

  พกัเดี่ยวเพิม่ 

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

11-15/12-16/13-17/14-18/15-19  ก.ย.60 9,991.- 4,500.- 

16-20/17-21/18-22-19-23/20-24  ก.ย.60 9,991.- 4,500.- 

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

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

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

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

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

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

15-19/16-20/17-21 ต.ค.60  14,991 4,500.- 
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18-22/19-23/20-24/21-25/23-26 /24-27 ต.ค.60 15,991 4,500 

 
***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ท่านละ 1,000 เหรียญไต้หวนั /ทริป/ต่อท่าน*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งประทบัตราเขา้
ออกเมืองอยา่งต ่า 2 หนา้   
หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**เน่ืองจากในรายการมีระบุลงร้านชอ้ปป้ิง... หากลูกคา้มีความประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุ๊ปไม่ร่วมลงร้าน...ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
เก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 500NTD /ท่าน/ร้าน *** 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่่อ จะตอ้งไม่
เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
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** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี    
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
   1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์
   3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
   5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   6. ค่าทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1000 เหรียญดอลล่าไตห้วนั ต่อท่าน/ทริป …หวัหนา้ทวัร์ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ 
      ของลูกคา้ 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนัมี
ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วนัท าการ (ส าหรับ
พาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หมายเหตุ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลิกการขอวีซ่าส าหรับ
หนงัสือเดินทางไทย ท่านสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไม่ตอ้งขอวซ่ีา... แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ีซ่า ทางบริษทัขอเก็บ
ค่าวซ่ีาเพิ่มท่ีเกิดข้ึนตามจริง  
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้ริการหรือยกเลิกการเดินทาง 
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2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง
ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระยอดเตม็  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
    **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทย,ฮ่องกง และจีน ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่น
การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม
ไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
6.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 
7.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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8.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
9.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกขอ้แลว้   
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
2.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์XW03 HOT PROMOTION 5D3NOCT17-XW-W43 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1.เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่าน
จ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณี
ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


