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TAIWAN สบายพาเพลนิ Sun moon lake 5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิ Nokscoot เครอืงลาํใหญน่งัสบาย 
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**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 เหรยีญดอลลา่ร ์
ไตห้วนั/ทา่น/ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง    เชา้    เทยีง เย็น     โรงแรมทพีกั 
 1 สนามบนิดอนเมอืง   

2 สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-วดัจงไถฉานซอื-           CU HOTEL  

 ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน จันทรา-วดัพระถงัซมัจัง- หรอืเทยีบเทา่ 

   วดัเหวนิหวู-่ไถจง-ชอ้ปปิงตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

 3 ไถจง-ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็                    G7 HOTEL  

  Germanium shop-ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  หรอืเทยีบเทา่   

 4 ไทเป-หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน-อทุยานเยห๋ลวิ                HOTEL J  

 รา้นคอสเมตคิ-ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขนึชนั89) -                                                                 หรอืเทยีบเทา่ 

  ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ                                                                    

 5 สนามบนิเถาหยวน-ดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

 

Day 1     

 สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์7 ประต ู5-6  

   สายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกกอ่นขนึเครอืง 

** เวลานดัหมาย 22.00 น. สําหรบัไฟลท์บนิ XW182 เวลา 01.00 น. ** 
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ไฮไลท.์..สบายพาเพลนิ ...ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

2. ชอ้ปปิงตลาด 3 ตลาดดงั ฟงเจยีไนท ์ซอืหลนิไนท ์ซเีหมนิตงิ 

3. ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 

3. เมนพูเิศษ....สกุสีไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น และ อาหารซฟีู้ ด 

4. สายการบนิ Nokscoot เครอืงใหญ ่ทนีงัแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย 

 

**  ทางเราขอสงวนสทิธกิารเลอืกทนีงับนเครอืงบนิ ** 

 .. เนืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOT ซงึสายการบนิจะทําการสุม่จับทนัีงวา่งบนเครอืง (Random Seat)  
ซงึเป็นทนัีง STANDARD SEAT ใหก้บัลกูคา้เทา่นัน โดยหากท่านมคีวามประสงคจ์ะระบทุนัีงบนเครอืงหรอืตอ้งการเปลยีนทีนังใหม ่
จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ     

** (สามารถดูอตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** 
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Day 2   

 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-วดัจงไถฉานซอื-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา  

 วดัพระถงัซมัจงั-วดัเหวนิอู-่ไถจง-ชอ้ปปิงตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

    02.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NokScoot) เทยีวบนิท ีXW182                                                  

   (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง) 

**เนอืงดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงัน*ี* 

XW182        02.25 - 07.05 น.   สาํหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัองัคาร, วนัพธุ, 

วนัพฤหสับด,ี วนัศกุร ์และวนัอาทติย ์

XW182        01.00 – 05.10 น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัเสาร ์

 

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั  เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัวโมง (เพอืความ

สะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถนิ) หลงัจากท่านไดผ่้านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (McDonald’s) 

จากนันนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงหนานโถว มณฑลทใีหญท่สีดุของไตห้วนั ทไีมม่ทีางออกสูท่ะเล นําทา่น

นมสัการสงิศักดสิทิธ ิ ณ วดัจงไถฉาน วดัใหญท่างภาคกลางของไตห้วนั วัดแหง่นเีป็นวดัทกีอ่สรา้งขนึจากพลังแรง

ศรัทธาเลอืมใสของเหลา่ศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทรีว่มกนับรจิาค รว่มลงแรงลงใจใหก้บัพทุธศาสนา ทังยังเป็น

มหาวทิยาลัยสงฆท์มีหีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้อืวา่เป็นวัดททีันสมยัทสีดุแหง่หนงึในไตห้วนั        นํา

ทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซงึเป็นทะเลสาบนําจดืทเีกดิขนึตามธรรมชาตทิใีหญท่สีดุของไตห้วนัเสน้ทาง

รอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นจีะมรีูปร่างครงึบนเหมอืนพระอาทติย ์

ครงึลา่งเหมือนพระจันทรเ์สยีวทกํีาลงัประกบกนัอยูแ่ละยังเป็นตาํแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีงักรลอ้มรอบ พนืทบีรเิวณนถีอืวา่

เป็นจดุรับพลงัมงักรทสีมบรูณ์ทสีดุของไตห้วนั   นําทา่นนงัเรอืยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศ

รอบๆ ทะเลสาบแหง่น ี จากนันนําท่านสู ่ วดัพระถงัซมัจงั นมสัการพระทนต ์ (ฟัน) ของพระถงัซัมจัง ทอีัญเชญิมาจาก

ชมพูทวปีและยังเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรปูกบัมมุทสีวยทสีดุของทะเลสาบสรุยินั จันทรา 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย จากนันนําท่านกราบไหวส้งิศกัดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู ่ เชน่ ศาสดาขงจอื เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ู เทพเจา้แหง่

ความซอืสตัย ์ และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทเีรารูจ้กักันในนาม “เฒา่จันทรา” ทมีชีอืเสยีงมากในดา้น

ความรักทวีัดหลงซนัไทเป วดันถีอืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สําคัญททีา่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา

ทวีดันี สงิทนี่าสนใจยงัไม่หมดแคน่ียงัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทตีงัอยูห่นา้วัด ซงึมมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่ร์

ไตห้วนัเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูอ่กีดว้ย   นําท่านเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงไถจง  นําทา่นชอ้ปปิง ตลาดฝงเจยี 

ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทนียิมทสีดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททงัแบบแผงลอยและรา้นยหีอ้แบรนด์

ระดบักลาง รา้นเครอืงสาํอางคจ์ากญปีุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายหีอ้ตา่งๆ เสอืผา้หลากหลายยหีอ้ ทังยหีอ้ทอ้งถนิของไตห้วนั

เอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซอื แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไมใ่ชข่าชอ้ปปิงก็ไมต่อ้งกลวัเบอื

เพราะตลาดแหง่นยีังเป็นตลาดทรีวบรวมอาหารทอ้งถนิ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญท่สีดุของไถจงอกีดว้ย 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

ทพีกั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั  CU  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

 ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Germanium Shop –  

     ตลาดซอืหลนิไนทม์าเก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัวโมง) นําท่านเลอืกซอืของฝาก ท ีรา้นพายสบัปะรด ทถีอืวา่เป็น

ขนมสัญลกัษณ์ของไตห้วันเปรียบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ได ้แนะนําใหท้่านซอืเป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือ

เพอืนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) นําท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึ

ถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสน

ตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทสีาํคญัคอืหอ้งแกลลอรรีูปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคน

ใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรือมาดามของท่านเจียงนันเอง ภายในหอ้งนไีม่ไดม้ีแครู่ปภาพ

เท่านันทีเลา่เรืองราวชวีประวัตขิองท่านทังสองแตย่ังมีขา้วของเครืองใช ้เสอืผา้ รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งทีจัด

แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรูปพรอ้มฟังเรอืงราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสงิเหลา่นี และอกี

หนงึสว่นทสีาํคญัคอืบรเิวณชนั 4 จัดแสดงรปูปันขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะ

มกีารจัดโชวก์ารเปลยีนเวรของเหลา่หทารทแีสดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค 
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เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ...เมนสูกุสีไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  

บา่ย นําทา่นแวะชอ้ปปิงรา้น Germanium ทขีนึชอืเรอืงสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทปีระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตเุจอ

มาเนียม ทีมคีุณสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีนึ เพมิความกระปรกีระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 

ปะการังนําลกึทีเป็นอญัมณีลาํคา่ทหีายากซงึมอียูไ่มก่ทีใีนโลก  นําทา่นชอ้ปปิง ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาด

ทมีชีอืเสยีงทสีดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถนิของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิ

กนัแบบสไตลท์อ้งถนิเลยทเีดยีว และยังมสีนิคา้พนืเมอืง สนิคา้แฟชันวัยรุ่น  รา้นรองเทา้กฬีายหีอ้ตา่ง ๆ ทใีหไ้ดช้อ้ปปิง

กนัแบบจใุจ 

Day 4 

    ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน – อทุยานเย๋หลวิ – รา้นเครอืงสาํอาง – ตกึไทเป  101  

       (ไมร่วมคา่ขนึชนั 89) – ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน ระหวา่งทางกอ่นขนึเขาไปยังหมูบ่า้นจวิเฟินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรกของ

ไตห้วันทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทจีวิเฟินเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสว ี  สมัย

ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทนีี แตใ่นยุคปัจจุบนันีทหีมู่บา้นจวิเฟินเป็นหมูบ่า้นทีมกีารขายของ

พนืเมือง ทังขนมพืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพืนเมอืงหรือทเีราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วัน

นันเองและทีนียังมโีลเกชนัความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดร้ับคัดเลอืกเป็นสถานทถีา่ยทําซรียี์

เกาหล ีซรียีไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชันของญปีุ่ นทฉีายทัวโลกอย่างเรอืง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทัวโลกเห็น

ฉากความสวยงามของหมู่บา้นจวิเฟินจากการต์นูเรอืงนีและกลายเป็นสถานทเีทียวยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถา่ยรูป

อกีแหง่หนงึของไตห้วัน *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจวิเฟินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลยีนรถ

เป็นรถเมลแ์บบทอ้งถนิขนึและลงเหมอืนคนทอ้งถนิ ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถนิและเพมิประสบการณ์การ

นังรถเมลข์องไตห้วัน ***  นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลวิ อุทยานแหง่นีตังอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะ

ไตห้วัน มีลักษณะพืนทีเป็นแหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น

รปูรา่งลกัษณะตา่งๆ ทเีกดิขนึเองตามธรรมชาต ิน่าตนืตาทีเดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไป

ทัวโลก   

 

 

 

 

คาํ อสิระอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ...เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 

ทพีกั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั  G7  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 

บา่ย นําท่านแวะชม รา้นเครอืงสําอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครอืงสําอางชอืดงัของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์

ทที่านสามารถซอืเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้นําท่านถา่ยรูปกับ ตกึไทเป 101 ทปัีจจุบันถอืว่าเป็นจดุแลนดม์ารค์

ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไมม่รีปูคูก่บัตกึไทเป 101 นันแปลวา่ ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนี

แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีเป็นตกึทมีคีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมี

ลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีชว่ยถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยการสนัสะเทอืนเวลาทีเกดิแผ่นดนิไหวและใน

อดตียังเคยสงูทสีดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นท ี1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์เีร็วทสีดุในโลก (ไม่รวมคา่ขนึลฟิทท์เีร็ว

ทสีดุในโลกเพอืขนึจุดชมววิชนั 89 ราคา 600 NTD )  

คาํ  อสิระอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ...เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 

ใหท้า่นได ้ ชอ้ปปิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิงทยีอดนยิมทสีดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกับ

เมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทียบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง

เสอืผา้และรองเทา้กฬีายหีอ้ต่าง ๆ ยังมีสนิคา้ยีหอ้ทอ้งถนิใหเ้ลอืกซอื แต่ทนีีไม่ไดม้ีแค่สนิคา้ชอ้ปปิงอย่างเดยีว ยังมี

รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําวา่พลาดไมไ่ดกั้บเมนู นําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิง

ซแูบบเกาหลซีงึตน้ตํารับของเมนูนีอยูท่ซีเีหมนิตงินเีอง      

ทพีกั   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั HOTEL J  หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

 ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นาํผลไม)้ 

  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วนั 

09.40 น.  อําลากรุงไทเป เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเทยีวบนิท ีXW181  

(ไมม่อีาหารบรกิารบนเครอืง) 

12.40 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

**เนอืงดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงัน*ี* 

XW181        09.40 - 12.40  น.   สาํหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัองัคาร, วนัพธุ, 

วนัพฤหสับด,ี วนัศกุร ์และวนัอาทติย ์

XW181        06.20 – 09.20 น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัเสาร ์

 

************************************************************************ 
*โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั* 
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Taiwan 5 Days 3 Nights By XW JAN2018 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดยีวเพมิ 

 **ทวัรโ์ปรโมชนัไมม่รีาคาเด็ก**  

 เดอืนมกราคม 2561  

3 – 7 ม.ค.  61 15,995.- 4,500.- 

4 – 8 ม.ค.  61 15,995.- 4,500.- 

5 – 9 ม.ค.  61 15,995.- 4,500.- 

6 – 10 ม.ค. 61 14,992.- 4,500.- 

7 – 11 ม.ค. 61 13,991.- 4,500.- 

8 – 12 ม.ค. 61 13,991.- 4,500.- 

10 – 14 ม.ค. 61 15,995.- 4,500.- 

11 – 15 ม.ค. 61 16,995.- 4,500.- 

13 – 17 ม.ค. 61 14,992.- 4,500.- 

14 – 18 ม.ค. 61 13,991.- 4,500.- 

15 – 19 ม.ค. 61 13,991.- 4,500.- 

16 – 20 ม.ค. 61 14,992.- 4,500.- 

17 – 21 ม.ค. 61 15,995.- 4,500.- 

18 – 22 ม.ค. 61 15,995.- 4,500.- 

19 – 23 ม.ค. 61 15,995.- 4,500.- 

20 – 24 ม.ค. 61 14,992.- 4,500.- 

21 – 25 ม.ค. 61 13,991.- 4,500.- 

22 – 26 ม.ค. 61 13,991.- 4,500.- 

23 – 27 ม.ค. 61 14,992.- 4,500.- 

24 – 28 ม.ค. 61 15,995.- 4,500.- 

25 – 29 ม.ค. 61 15,995.- 4,500.- 

26 – 30 ม.ค. 61 15,995.- 4,500.- 

27 – 31 ม.ค. 61 14,992.- 4,500.- 

28 ม.ค. – 1 ก.พ. 61 13,991.- 4,500.- 

29 ม.ค. – 2 ก.พ. 61 13,991.- 4,500.- 

30 ม.ค. – 3 ก.พ. 61 14,992.- 4,500.- 

31 ม.ค. – 4 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

 เดอืนกุมภาพนัธ ์2561   
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1 – 5 ก.พ. 61  15,995.- 4,500.- 

2 – 6 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

3 – 7 ก.พ. 61  14,992.- 4,500.- 

4 – 8 ก.พ. 61 13,991.- 4,500.- 

5 – 9 ก.พ. 61  13,991.- 4,500.- 

6 – 10 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

7 – 11 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

8 – 12 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

9 – 13 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

20 – 24 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

21 – 25 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

22 – 26 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

23 – 27 ก.พ. 61 15,995.- 4,500.- 

24 – 28 ก.พ. 61 14,992.- 4,500.- 

25 ก.พ. – 1 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

26 ก.พ. – 2 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

28 ก.พ.  – 4 ม.ีค. 61  14,992.- 4,500.- 

 เดอืนมนีาคม 2561  

1 – 5 ม.ีค. 61 16,995.- 4,500.- 

2 – 6 ม.ีค. 61 15,995.- 4,500.- 

3 – 7 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

4 – 8 ม.ีค. 61 13,991.- 4,500.- 

5 – 9 ม.ีค. 61 13,991.- 4,500.- 

6 – 10 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

7 – 11 ม.ีค. 61 15,995.- 4,500.- 

8 – 12 ม.ีค. 61 15,995.- 4,500.- 

9 – 13 ม.ีค. 61 15,995.- 4,500.- 

10 – 14 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

11 – 15 ม.ีค. 61 13,991.- 4,500.- 

12 – 16 ม.ีค. 61 13,991.- 4,500.- 

13 – 17 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

14 – 18 ม.ีค. 61 15,995.- 4,500.- 

15 – 19 ม.ีค. 61 15,995.- 4,500.- 
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16 – 20 ม.ีค. 61 15,995.- 4,500.- 

17 – 21 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

18 – 22 ม.ีค. 61 13,991.- 4,500.- 

19 – 23 ม.ีค. 61  14,992.- 4,500.- 

20 – 24 ม.ีค. 61 14,992.- 4,500.- 

 
**ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์า่นละ 1,000 เหรยีญ

ไตห้วัน/ทรปิ/ทา่น** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

**ลกูคา้ทบีนิกบัสายการบนินกสกูต๊ มเีงอืนไขเพมิตามรายละเอยีดดา้นลา่ง** 

สายการบนินกสกู๊ต ใชร้ะบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ทนัีงวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทมีาดว้ยกนัไมไ่ดนั้งตดิกนั 

หากลกูคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองทนีังตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซอืทนัีงเพมิ รายละเอยีดการซอืทนัีงเพมิ  มดีงัน ี

1. ทนัีง NOKSCOOT  BIZ  สามารถอัพเกรดทนัีงได ้โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิประมาณทา่นละ 3,500.- บาท ตอ่เทยีว 

2. ทนัีง STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบทุนัีง โดยจะมคี่าใชจ้่ายเพมิประมาณท่านละ 1,500.- บาท ตอ่เทยีว 

( ทนัีงแถว 31 และ 61  ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทอีาย ุตาํกวา่ 16 ปี และ สงูกวา่ 65 ปีขนึไป ทําการจอง ) 

3. ทนัีง SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบทุนัีง  โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิประมาณทา่นละ 1,000.- บาท ตอ่เทยีว 

- ทนัีง STANDARD  SEAT   ในกรณีจะระบทุนีัง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิประมาณทา่นละ 500.- บาท ตอ่เทยีว 

- กรณีซอืนําหนักกระเป๋าเพมิ (จากเดมิทไีดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มดีงัน ี

เพมิ 5 ก.ก.   150 บาท /  เพมิ 10 ก.ก.  350 บาท /  เพมิ 15 ก.ก.  550 บาท /  เพมิ  20 ก.ก.  750 บาท 

** ราคาขา้งตน้เป็น ราคาตอ่คน  ตอ่เทยีวบนิ **  และซอืไดไ้มเ่กนิ 40 ก.ก. (รวมนําหนักทมีใีหก้อ่นแลว้) 

*** สําหรับทนัีงโซน  Scoot in Silence  (ทนัีงแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารทอีาย ุ12 ปีขนึไปเทา่นัน*** 

** รบกวนแจง้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั (ไมนั่บรวม เสาร-์อาทติย)์ ** 

กรณีใชร้ถเข็น(วลีแชร)์ทสีนามบนิดอนเมอืง  ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ  เพยีงแตต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  72 ชวัโมงกอ่นบนิ 

*** ทสีนามบนิเถาหยวน ไตห้วนัมคีา่ใชจ้า่ย 1,300 NTD *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมอีายไุมต่ํากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง 

 และตอ้งมหีนา้วา่งประทบัตราเขา้ออกเมอืงอยา่งตํา 2 หนา้   

หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**เนอืงจากในรายการมรีะบลุงรา้นชอ้ปปิง... หากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุป๊ไมร่ว่มลงรา้น...ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 500 NTD /ทา่น/รา้น ** 
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เงอืนไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ

เปลยีนแปลงราคา, รปูแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกครัง 

มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3. การชาํระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระยอดเตม็  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ่้ายทังหมด 

4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้่ายทังหมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ี

การคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมืองทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 

5.บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่

การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

6.บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ ทังนีขนึอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ

คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคัญ) 

7.บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8.กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 

วนักอ่นการเดนิทาง  

9.เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขทกุขอ้แลว้    

**สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและ 

ในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและไตห้วนั ขนึอยูกั่บการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้งสนิ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ทพีักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
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4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ 20 กโิลกรัม ตอ่ท่าน 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบยีประกันเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกันเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    

ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี    

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจีา่ย 3 % 

6. ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ1,000เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น**ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ 

7. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั สาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนัมคีา่ธรรมเนียม 1,700 

บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารยนืวซีา่ 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่ 5-7 วนัทําการ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืด

หม]ู หมายเหต ุตงัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลกิการขอวซีา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย ทา่นสามารถเขา้

ไตห้วนัโดยไมต่อ้งขอวซีา่... แตห่ากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพมิทเีกดิขนึตามจรงิ  

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
1.ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลอืนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ ออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน 

2.ทางบรษัิทไดส้ํารองทนีังพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ

การเรยีกเก็บคา่มัดจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3.หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4.นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี

มรีา่งกายแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (นําหนักประมาณ 20 
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กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
1.เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึ

ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที

ทอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนีทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพัีก ยานพาหนะ,  อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ

งาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที

เกยีวขอ้งกับสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนืองจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทงัใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรีับประกนัในกรณีทผีูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นื

คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทังนีการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่ม

เดนิทางเป็นสาํคัญ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทังหมด 

 7. สาํหรับผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กับอัตราแลกเปลยีนของเงนิสกลุไตห้วนั 


