
วนั โปรแกรมการเดนิทาง
มื้ออาหาร โรงแรม

หรือเทยีบเท่า 3*เช้า กลางวนั คํา่

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - ไตห้วนั - โรงแรมท่ีพกั   
WONSTAR HOTEL

XIMEN II

2
(ไม่มีไกด)์ รถรับจากโรงแรม - หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน - อุทยานหิน

เหย๋หล่ิว - เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน - ซีเหมินติง
  

WONSTAR HOTEL

XIMEN II

3
(ไม่มีไกด)์ รถรับจากโรงแรม - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -วดัหลงซาน-

ตลาดปลาไทเป- ตึกไทเป101 - สนามบินเถาหยวน - ฮ่องกง
  

THE KOWLOON

HOTEL

4 (มีไกด)์ วดัแชกงหมิว - วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย   
THE KOWLOON

HOTEL

5 อิสระตามอธัยาศยั - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ    -

Duo Tr ips บินคร้ังเดยีว เท่ียวสองประเทศ

ไต้หวนั ฮ่องกง 5 วนั 4 คืน

กําหนดการเดนิทาง : ธันวาคม 2565 - มนีาคม 2566

ออกเดนิทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ราคาเร่ิมต้น

บาท/ท่าน

30,900-



วนัแรก (ไม่มีไกด์) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - ไต้หวนั - โรงแรมทีพ่กั (-/-/-)

09.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 สายการบิน Greater Bay Air lines

11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินGreater Bay Air lines เทีย่วบินที่ HB682

15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) แวะเปล่ียน

เคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อไปยงัไตห้วนั

**สัมภาระท่านได้ทําการเช็คทรู สามารถรับสัมภาระได้ทีส่นามบินเถาหยวนไต้หวนั**

18.10 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน Greater Bay Air lines เทีย่วบินที่ HB504

20.00 น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1

ชัว่โมง) จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัเช็คอิน และพกัผอ่นตามอธัยาศยั

เขา้พกัท่ี โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMEN II หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วนัท่ีสอง (ไม่มีไกด์) รถรับจากโรงแรม - หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน - อุทยานหินเหย๋หล่ิว - เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน

ซีเหมินตงิ D (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศ

หมู่บ้านโบราณจิว่เฟิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั

โบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต

และยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย (ในกรณีท่ีเดินทาง

ตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ เม่ือไปถึงจุดท่ีกาํหนดตอ้งเปล่ียนเป็นรถ Shuttle Bus ประจาํทางจ่ิวเฟ่ินเพื่อข้ึนลง)

จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานหินเหย๋หล่ิว มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยืน่ไปในทะเลและมีช่ือเสียง

ในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหินรูปทรง

แปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดั เซาะของนํ้ าทะเลเม่ือหลายลา้นปีก่อน ทาํให้เกิดการทบัถมของแนวหินตาม

ชายฝ่ังในลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนั โขดหินบางกอ้นมีลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิงต่างๆ และหินท่ีมีช่ือเสียง

รู้จกัโด่งดงัไปทัว่โลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หินรองเทา้ของเทพธิดา หินเตา้หู้ หิน

ดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็นตน้



พาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟสือเฟิน คือยา่นถนนสายเก่าของสือเฟิน (Shifen Old Street) ซ่ึงเตม็ไปดว้ยโคม

ลอยแขวน ร้านของท่ีระลึก ร้านของชาํ และร้านอาหารท่ีเรียงรายอยูส่องฝากฝ่ังของทางรถไฟ ถนนสายเก่าของ

สือเฟินไม่ไดเ้ป็นเพียงสถานท่ีท่ีเยี่ยมยอดสาํหรับการถ่ายภาพ การชมโคมลอยหรือการชมรถไฟแล่นผา่น แต่

ถนนสายเก่าเส้นน้ียงัเป็นท่ีท่ีดีมากสาํหรับการล้ิมลองขนมทอ้งถ่ินท่ีจะทาํใหคุ้ณไดอ่ิ้มเอมไปกบัรสชาติเหล่าน้ี

อีกดว้ย อิสระปล่อยโคมตามอธัยาศยั เดนิทางกลับไทเปเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงยา่น

ตลาดซีเหมินตงิ เป็นยา่นถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะเทียบกบับา้นเรากค็ง

เทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยั

ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้ ซีเหมินติงยงัเป็นโซนท่ีมี

อาหารหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ

***อิสระอาหารกลางวนัและคํา่ตามอัธยาศัย***

จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัเช็คอิน และพกัผอ่นตามอธัยาศยั

เขา้พกัท่ี โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMEN II หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วนัท่ีสาม (ไม่มีไกด์) รถรับจากโรงแรม - อนุสรณ์เจยีงไคเช็ค -วดัหลงซาน-ตลาดปลาไทเป- ตกึไทเป101

ส่งสนามบินเถาหยวน - ฮ่องกง (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาทุกท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ย

วิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบดว้ยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

มีช่ือเสียงมากของเมืองไทเปดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ นาํท่านเดินทางสู่

วัดหลงซันซ่ือ หรือ " วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1738 ในช่วง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซนัซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏวา่ "พระ

โพธิสตัวก์วนอิม" ท่ีสถิตอยูด่า้นในนั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ยิง่ทาํใหผู้ค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหว้

มากข้ึนๆในทุกวนั นอกจากจะมี "พระโพธิสัตวก์วนอิม" เป็นพระประธานหลกัแลว้ ดา้นหลงัของพระอุโบสถ

ยงัมีเทพเจา้ต่างๆของลทัธิเต๋าอีกนบัหลายสิบองค์ มีผูก้ล่าวไวว้่าวดัหลงซนัซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์่างๆไว้

มากท่ีสุดแห่ง หน่ึงของไตห้วนั โดยเฉพาะ ผูเ้ฒ่าจนัทรา เทพพอ่ส่ือในตาํนานจีน ของวดัแห่งน้ีจะมีผุค้นมาขอ

เร่ืองคู่ครองมากเป็นพิเศษ (พิเศษ:มีไกดผ์ูเ้ช่ียวชาญแนะนาํขั้นตอนการเส่ียงทายขอคู่กบัผูเ้ฒ่าจนัทรา) นาํท่านสู่

ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั สถานท่ีแลนด์



มาร์กอีกหน่ึงแห่งของไตห้วนั ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตลญ่ี์ปุ่ นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล,

ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ท่ีจดัให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจาํนวนมากมายภายใตห้ลงัคา

เดียวกนั ท่านสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาใหค้รัวในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ นาํท่านเดินทาง

สู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว) ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร

สร้างข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนั

วนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร

***อิสระอาหารกลางวนัและคํา่ตามอัธยาศัย***

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน - เช็คอิน

21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง โดยสายการบินGreater Bay Air lines เทีย่วบินที่ HB505

22.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เดินทางออก Exit B เจา้หนา้รอรับและพาท่านสู่โรงแรมท่ีพกั

เขา้พกัท่ี โรงแรม THE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วนัท่ีส่ี (มีไกด์) รถรับจากโรงแรม -วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน - ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา

เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” วดัตั้งอยูใ่นเขตซาถ่ิน เดิมทีท่าน Che Kung คือผูบ้ญัชาการทหาร

ของราชวงศซ่์งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซ่ึงมีอาํนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภยัพิบติั ในประวติัเดิมกล่าว

กนัว่าท่าน Che Kung เป็นผูพ้าจกัรพรรดิของราชวงศซ่์งหนีเหล่ากบฎในยคุนั้นลงมายงัจีนตอนใตแ้ถบ New

Territories ดว้ยความสาํเร็จ ทาํให้เป็นท่ีนบัถือในฐานะ

พระเจา้ และดว้ยความศกัสิทธิ ทาํให้ช่ือเสียงของท่าน

เป็นรู้จกัไปทัว่เอเซีย วดัเดิมตั้งอยูท่ี่ปัจจุบนัเม่ือประมาณ

300 ปี ท่ี ผ่ านมาโดยหวังว่ าจะหยุดการระบาด ท่ี

แพร่กระจายไปทัว่พื้นท่ี ซาถ่ิน ตามตาํนานโรคระบาด

และเร่ิมลดลงเม่ือการก่อสร้างวดัเสร็จส้ิน โครงสร้าง

ปัจจุบนั ท่ีเห็นในวนัน้ี ถูกสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2536 เพ่ือ

รองรับจาํนวนผูค้นนมสัการท่ีเพ่ิมมากข้ึน นาํสักการะองคเ์ทพเชกงซ่ึงประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลกั

ขา้งๆประกอบดว้ยกลองใหญ่และระฆงั ถดัจากน้ี เป็นวงลอ้แห่งโชคชะตา ซ่ึงเช่ือว่าจะนาํความโชคดีเม่ือ

หมุนสามคร้ัง นมสัการองคพ์ระโพธิสัตวห์ลายปางรวมทั้งเจา้แม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงั



ท่ีสุดของฮ่องกงเป็นวดัท่ีมีอายุกว่าคร่ึงศตวรรษ ตวัวดัมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวดัท่ีชาว

ฮ่องกงเช่ือวา่ มีความศกัด์ิสิทธ์ิและความเช่ือทางศาสนาถึง3ศาสนา ไดแ้ก่ เต๋า พทุธ และขงจ๊ือวดัแห่งน้ีข้ึนช่ือ

ดา้นอิทธิฤทธ์ิในการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็จึงไดรั้บการนบัถือเป็นอยา่งยิง่ นาํท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่านจะได้

พบกบั จ้ีกงัหัน เคร่ืองรางของขลงัช่ือดงั ท่ีทัว่โลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องท่ีฮ่องกงเท่าน้ัน** ออกแบบ

โดยสินแซช่ือดงัจากวดัแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอุปสรรคพดัพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่าน

สามารถชมและเลือกซ้ือใส่เพ่ือเสริมบารมีซ่ึงดารานิยมเป็นอยา่งมากเพราะสาํเร็จตามท่ีขอ ใหทุ้กท่านไดอิ้สระ

ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัอนัดบัหน่ึงของฮ่องกงท่ีเป็นเขตปลอดภาษี จึงทาํให้

สินคา้แบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่มาก เป็นเหตุผลท่ีว่านกัท่องเท่ียวหลากหลายสัญชาติ

เลือกมาชอบมาชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ณ ท่ีแห่งน้ี กนัอยา่งคบัคัง่ อีกทั้งยงัมีร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมมือสอง

ให้ท่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็นสวรรค์ของนักช้อปป้ิงตัวจริง ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีตึกโอเช่ียน

เทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิต้ี กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลกกวา่ 700 ร้านคา้ เช่น Amani, Prada,

Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi , Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเ ล่นท่ีห้าง Toy rus

แหล่งช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis

Vuitton, Chole ฯลฯ

***อิสระอาหารกลางวนัและคํ่าตามอธัยาศยั***

จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัเช็คอิน และพกัผอ่นตามอธัยาศยั

เขา้พกัท่ี โรงแรม THE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วนัท่ีห้า (ไม่มีไกด์) พกัผ่อนตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรม - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***อิสระท่านตามอัธยาศัย***

12.00 น. ไดเ้วลาสมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok

15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินGreater Bay Air lines เทีย่วบินที่ HB683

16.55 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการ

ปรับขึน้ของภาษนํีา้มันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

**หากท่านเคยตดิโควคิและได้รับการรักษา กรุณาแจ้งข้องมูลให้ทราบด้วย เพราะต้องลงในข้องมูลการเข้าประเทศ**

อัตราค่าบริการ

วนัเดนิทาง
ราคาเดนิทาง (4 ท่าน)

ราคา/ ท่าน

ราคาเดนิทาง (6 ท่าน)

ราคา/ ท่าน

ราคาเดนิทาง (8 ท่าน)

ราคา/ ท่าน
พกัเดีย่ว

22 - 26 ธนัวาคม 65 35,900 34,900 33,900
11,000

29 ธนัวาคม 65 - 2 มกราคม 66 35,900 34,900 33,900

5 - 9 มกราคม 66 30,900 29,900 28,900

8,000

12 - 16 มกราคม 66 30,900 29,900 28,900

2 - 6 กมุภาพนัธ์ 66 30,900 29,900 28,900

9 - 13 กมุภาพนัธ์ 66 30,900 29,900 28,900

16 - 20 กมุภาพนัธ์ 66 30,900 29,900 28,900

23 - 27 กมุภาพนัธ์ 66 30,900 29,900 28,900

2 - 6 มีนาคม 66 30,900 29,900 28,900

9 - 13 มีนาคม 66 30,900 29,900 28,900

16 - 20 มีนาคม 66 30,900 29,900 28,900

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง

หนงัสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง

ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

อัตรานีร้วม

ตัว๋เคร่ืองบินเส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ไตห้วนั- ฮ่องกง - กรุงเทพฯ ตามรายการระบุและภาษีสนามบิน

ค่านํ้ าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมนํ้าหนกักระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม

แพค็เกจราคาน้ี สาํหรับเดินทาง ผูใ้หญ่ 4 ท่าน ข้ึนไป

ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้)



ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 4 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) รวมอาหารเชา้ 4 ม้ือ

ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ

ไกดน์าํเท่ียวท่ีฮ่องกง ตามรายการระบุ

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหว่างวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานีไ้ม่รวม

ไกดน์าํเท่ียวท่ีไตห้วนั

ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขบัรถ

ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยขอ้มูลในเอกสารการ

ตรวจหาเช้ือโควิดจะตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 1.1 ภาษาองักฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิดหรือ

หมายเลขพาสปอร์ต ของผูท่ี้เดินทาง 1.3 วนัท่ีตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารตอ้งไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ

500-1,800 บาท (ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีตรวจ)

ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั

 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ

 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน

 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน

 สําหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนทาํการออกตัว๋

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ

เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เง่ือนไขการเดนิทาง

 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป กรณีจาํนวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีกาํหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี

เพ่ือเสนอราคาอีกคร้ัง

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั



 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง

เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

 หากมีเหตุสุดวิสัยอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทาํให้เดินทางไม่ได้ อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเท่ียว หักค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนจริงโดยมีใบเสร็จยนืยนักบัลูกคา้

การสํารองทีน่ั่งและชําระเงนิ

 กรุณาชําระค่ามัดจาํ ท่านละ 10,000 บาท กรุณาส่งสาํเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชาํระมดัจาํค่าทัวร์

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง กรณีบริษัทฯจาํเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจาํเป็นต้องชาํระค่า

ทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษทักาํหนดแจ้งเท่าน้ัน

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

 หลงัจากสํารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือดาํเนินการยืน่ขอวซ่ีา (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวซ่ีา)

**สําคญั** สาํเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั

และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งสาํหรับติดวซ่ีาไม่ตํ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้น

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์

หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้าํระเงินมดัจาํในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ

อน่ึงเม่ือท่านไดย้นืยนัใหท้างบริษทัฯ กระทาํการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยนืยนัการสาํรองหอ้งพกัใหก้บัโรงแรมแลว้หากมี

การเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถทาํรีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น

(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จาํนวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละ

สายการบิน

หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตาม

กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ี

ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร



หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง

จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้
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