
 

 
 

 



 
 

UPDATE 19 OCT 2022 

VZ562 BKK(สุวรรณภมูิ) – TPE(เถา

หยวน) 

10.35 – 15.10 

VZ563 TPE(เถาหยวน) – BKK(

สุวรรณภูมิ) 

15.40 – 18.25  

**รวมน า้หนกักระเป๋าสา้หรบัโหลดใต้ทอ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. และถอืขึ นเครือ่งบิน

ไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ นอยูก่บัสายการบิน** 
 
  

DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณ  

               จิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี     

07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียต

เจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาใน

การเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะ

ปิดให้ท้าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*  

10.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการ

บินเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ562  

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

** รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ นเครื่องบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลา

ท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
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จากนั นน้าท่านไปยัง เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (PINGXI LINE) เส้นทาง

สายรถไฟสายสั นๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและ

สถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดราง

รถไฟค่อนข้างแคบและมีเส้นทางวิ่งจากเขตรุ่ยเฟิ่งไปยังเขตผิงซี เมืองนิวไทเป

เชื่อมต่อมาจากเมืองไทเป  ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจน

กลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่า

ที่มีอายุเกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิดให้บริการยังสมบูรณ์

พร้อมใช้งานเสมอ สถานีซือเฟิ่นเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมไป ปล่อยโคมลอย

กระดาษ กันลักษณะเด่นของซือเฟิ่นคือมีเส้นทางรถไฟที่ตั งคู่ขนานไปกับถนน

โบราณซือเฟิ่น ให้ความรู้สึกคล้ายกับตลอดร่มหุบของบ้านเรา ทั งยังมี

ความส้าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็นอย่าง

มาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื นเมือง, ร้านขายของที่ระลึก

และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย (รวมค่าโคมกระดาษ1 โคม ต่อ 4 ท่าน) 

จาหนั นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอยู่ที่

ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศ

บ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน ้าชา  ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและ

อาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นเช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ นปลา

สูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนน

ที่เป็นทางลาดชันและขั นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี เองที่จะเห็นโรงน ้าชาที่เป็น

อาคารไม้ตั งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรง
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บันดาลใจให้กับภาพยนตร์ ANIMATION เรื่องดังจากค่าย STUDIO GHIBLI 

เรื่อง SPIRITED AWAY 

ค่้า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  THE LOFT SEASIDE HOTEL ระดับ  4 ดาวหรือ

เทียบเท่า ให้ท่านแช่น ้าแร่ภายในห้องพัก เพื่อผ่อนคลายร่างกายของท่านด้วย

น ้าที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติแบบส่วนตัว  

 

DAY2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือ 

              ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง –  

              ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต                    (B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (YEHLIU GEOPARK) เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและจุดชมวิวที่ส้าคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือของ
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ไต้หวัน ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หิน

ของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 

น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น้า

ท่านชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่าง

ถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมือง

ฮัวเหลียน และเลือกซื อชาอู่หลงที่ขึ นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝาก 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี 

จากนั นน้าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON 

LAKE) แหล่งน ้าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา 

มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตก

ของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้าง

เขื่อนกักเก็บน ้าท้าให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 750 

เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั งปีและน ้าใน

ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาด

และมลพิศอย่างเคร่งครัด 

และน้าท่านสักการะเทพเจ้ากวนอูที่ วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) วัดแห่งนี เป็นวัดใหม่

ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ นหลังจากท้าการสร้างเขื่อนท้าให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้

เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของ

ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื อสัตย์ และ

คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี  ชาวไต้หวันจะนิยม

แขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู  
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น้าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง) 

น้าท่านเดินชอปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนน

คนเดินของเมืองไถจง ตั งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี๋ยท้าให้มีนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมาเดินเป็นจ้านวนมาก มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร ส่วน

ใหญ่จ้าหน่ายอาหารต่างๆ ทั งมื อหลักและอาหารทานเล่น  

ค่้า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก REGAL INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือ

เทียบเท่า เมืองไถจง 

 

DAY3 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัด 

              หลงซาน – ร้านเครื่องส้าอาง – ย่านซีเหมินติง (B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง) ระหว่างทาง

น้าท่านแวะ ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะน้าได้แก่ 

ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย 

น้าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL 

HALL) อนุสรณ์ร้าลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้

ส้าคัญ รถ และ จ้าลองห้องท้างานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ 
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อนุสรณ์สถานแห่งนี คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้น

ส้าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร มื อพิเศษ!! ชาบไูต้หวัน 

น้าท่านออกเดินทางไปยัง วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE) ป็นหนึ่งในวัด

ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป สร้างขึ นโดยคนจีนชาวฝู

เจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ

ของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสม

ของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน 

จากนั นน้าท่านไปสู่ย่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง (XIMENDING) เป็นย่านช้อปปิ้งที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งที่รวบรวม

สินค้าแฟชั่นต่าง ๆ มากมายหลายแบรนด์ และยังศูนย์รวมความบันเทิงขนาด

ใหญ่ นอกเหนือจากสินค้าแฟชั่นต่างๆ แล้วยังมีร้านอาหารชื่อดังต่างๆ หลายร้าน

เลยทีเดียว เช่น บะหมี่อาจง,ไก่ทอด HOT STAR 
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ค่้า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PAPA WHALE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทเป 

 

DAY4 ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน –  

               กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                               (B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านแวะชมของที่ระลึก ร้านGERMANIUM ซึ่งท้าเป็นเครื่องประดับทั ง

สร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่GERMANIUM ลงไปมีคุณสมบัติ ลด

ผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของ

ร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์  
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จากนั น น้าท่านชม ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ตึกไทเป101

คือสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ด้วยความสูงของตึกที่ 508 เมตร และ

จ้านวนชั นถึง 101 ชั น ท้าให้ตึกแห่งนี เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 

แต่นอกจากความสวยงามและขนาดของตึกแล้ว สถาปัตยกรรมภายในก็ถูก

ออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงามเช่นกัน ตึกนี ได้มีการน้าเทคโนโลยีต่างๆมา

ใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มยักษ์ที่ถูกแขวนอยู่ระหว่างชั นที่ 87-92 ภายในตึก 

เพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือ

ระบบลิฟต์ความเร็วสูงที่ใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากชั น 1 ไปยังชั น 89 ซึ่งเป็น

ชั นส้าหรับชมวิว ที่จะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า (ราคาทัวร์ไม่

รวมบัตรขึ นจุดชมวิวชั น 89) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เสี่ยวหลงเปา 

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 

15.40ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) 

เที่ยวบินที่ VZ563 ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

** รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ นเครื่องบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

18.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อม

ความประทับใจ 
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อัตราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ห้องละ 

2 ทา่น อัตรา

ทา่นละ 

JOIN LAND  

(ไมใ่ช้ตั๋ว

เครื่องบนิ) อัตรา

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 

เพิ่มอตัรา 

ทา่นละ 

18 – 21 พฤศจกิายน 

2565 
18,999 12,999 3,500 

23 – 26 พฤศจกิายน 

2565 
18,999 12,999 3,500 

25 – 28 พฤศจกิายน 

2565 
19,999 13,999 3,500 

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

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

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

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

21 – 24 ธันวาคม 2565 18,999 12,999 3,500 
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30 ธันวาคม 65 – 02 

มกราคม 66 
31,999 25,999 3,500 

31 ธันวาคม 65 – 03 

มกราคม 66 
31,999 25,999 3,500 

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 กุมภาพันธ์ 2566 15,999 12,999 3,500 

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

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

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

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

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

25 – 28 กุมภาพันธ์ 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 
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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 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  5,900 บาท **  

(ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบิน และไม่มเีตยีง) 

  

ข้อสา้คัญ  

- อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุ

ไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่้ากว่า 30 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10 วันก่อน

การเดินทาง  

- หากมสีถานที ่รา้นค้าทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จ้งใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนี ทาง

บรษิทัจะค้านึงถงึประโยชนข์องลกูค้าเปน็ส้าคญั หากกรณทีีจ่้าเปน็จะตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงให้เท่านั น การเสริมเตียง

จะขึ นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริม
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เตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท

อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักส้าหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและส้าหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง 

โดยท่านจะต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยว 

- ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื นเมืองของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว

ไต้หวัน ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี

ผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน

จ้าเป็นต้องแวะชม จะซื อหรือไม่ซื อขึ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และ

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจากท่านเป็นจ้านวนเงิน 500 NT / ท่าน / ร้าน 

- เนื่องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตาม

กฎหมายของประเทศไต้หวัน รถบัสน้าเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 

อัตราคา่บรกิารนี  รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมน ้าหนกักระเปา๋สา้หรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. และถอื

ขึ นเครือ่งบินไดน้ า้หนกัไมเ่กิน 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับ

รถ) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
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- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณี

พัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน็เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ ทาง

บริษัทไมม่ีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลกูค้าที่ไมรู่้จักกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่าน

เดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม์) 

 

อัตราคา่บรกิารนี  ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ส้าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้น

วีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร ์

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบิน

นั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนาม

บริษัท 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 
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ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

 

เงือ่นไขการจอง  

- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช้าระเงินมัด

จ้าครั งที่  1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่

ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็

จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษ

จ้านวนจ้ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั น  

- กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ช้าระภายในระยะเวลาที่บริษัทก้าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน

ส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท้าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 

วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 



 
 

UPDATE 19 OCT 2022 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระ

แล้วทั งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการ

เข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บ

เป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตาม

นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธคิวามรับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ นในกรณดีังต่อไปนี  

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออก

เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งจากไทยและ

ต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้

ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุ

ใดก็ตาม ไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบ

หากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
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เงือ่นไขส้าคญัอืน่ๆทีค่วรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 20 ท่าน หาก

ต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะ

ช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษทุกครั งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , 

ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั ง

ก่อนการเดินทาง 

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL 

CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั งแต่ที่ท่าน

เริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 
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กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่ง

ส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่าน

จะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ 

ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็น

ก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. 

การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ

สว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน 
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เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี ทางบริษัทจะ

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืน

ได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทั งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้า

หนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางสาย

การบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่าน

เดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้

อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไป

อ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อย

แล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่

หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบ
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กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับกระบวนการและ

ขั นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณี

ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

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

จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ

ทั งสิ นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับ

เท่านั น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจาก

สายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล 

, ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  



 
 

UPDATE 19 OCT 2022 

- รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ ง 

หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช้าระเงินค่าทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงทั งหมดนี แลว้* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบรกิาร ** 


