
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAIWAN 
 

TAIWAN สบายพาเพลนิ Sun moon lake 5 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิ Nokscoot เครือ่งล าใหญน่ ัง่สบาย 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์..สบายพาเพลนิ ...ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

2. ชอ้ปป้ิงตลาด 3 ตลาดดงั ฟงเจีย่ไนท ์ซือ่หลนิไนท ์ซเีหมนิตงิ 

3. ถา่ยรูปกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 

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

4. สายการบนิ Nokscoot เครือ่งใหญ่ ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 สะดวกสบาย 

 



 

**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 เหรยีญดอลลา่ร ์

ไตห้วนั/ทา่น/ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง    เชา้    เทีย่ง เย็น     โรงแรมทีพ่กั 

 1 สนามบนิดอนเมอืง   

2 สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซือ่-           CU HOTEL  

 ล่องเรอืทะเลสาบสุรยัิน จันทรา-วัดพระถังซมัจั๋ง- หรอืเทยีบเท่า 

   วัดเหวนิหวู่-ไถจง-ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

 3 ไถจง-ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค                    G7 HOTEL  

  Germanium shop-ตลาดซือ่หลินไนทม์ารเ์ก็ต  หรอืเทยีบเท่า   

 4 ไทเป-หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-อุทยานเย๋หลิว่                HOTEL J  

 รา้นคอสเมตคิ-ตกึไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้89) -                                                                 หรอืเทยีบเท่า 

  ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ                                                                    

 5 สนามบนิเถาหยวน-ดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

 

Day 1     

 สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์7 ประตู 5-6  

   สายการบนินกสกู๊ต (NokScoot) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง 

** เวลานดัหมาย 22.00 น. ส าหรบัไฟลท์บนิ XW182 เวลา 01.00 น. ** 

 

 

 

 

 

 

 

Day 2   

 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-วดัจงไถฉานซือ่-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา  

 วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิอู-่ไถจง-ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

    02.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ นกสกู๊ต (NokScoot) เทีย่วบนิที ่XW182                                                  

   (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
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**  ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ ** 

 .. เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึง่สายการบนิจะท าการสุ่มจับทีน่ั่งว่างบนเครือ่ง (Random Seat)  

ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEAT ใหก้ับลูกคา้เท่านัน้ โดยหากท่านมคีวามประสงคจ์ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่งหรือตอ้งการเปลีย่นที่น่ังใหม่ 

จะมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ     

** (สามารถดูอตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** 



 

 

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงันี*้* 

XW182        02.25 - 07.05 น.   ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัองัคาร, วนัพุธ, 

วนัพฤหสับด,ี วนัศุกร ์และวนัอาทติย ์

XW182        01.00 – 05.10 น. ส าหรบักรุ๊ปเดนิทาง วนัเสาร  ์

 

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากท่านไดผ้่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (McDonald’s) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของไตห้วัน ทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเล น าท่าน

นมัสการสิง่ศักดิ์สทิธิ์ ณ วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัดแห่งนีเ้ป็นวัดทีก่่อสรา้งขึน้จากพลังแรง

ศรัทธาเลือ่มใสของเหล่าศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีร่่วมกันบรจิาค ร่วมลงแรงลงใจใหก้ับพุทธศาสนา ทัง้ยังเป็น

มหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีท่นัสมัยทีสุ่ดแหง่หนึง่ในไตห้วัน        น า

ท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของไตห้วันเสน้ทาง

รอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์

ครึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ที่ดมีมีังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนีถ้อืว่า

เป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของไตห้วัน   น าทา่นน ัง่เรอืยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศ

รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ จากนัน้น าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต ์ (ฟัน) ของพระถังซมัจั๋ง ทีอ่ัญเชญิมาจาก

ชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทสีวยทีสุ่ดของทะเลสาบสุรยัิน จันทรา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิ์ที ่วดัเหวนิหวู ่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่ง

ความซือ่สัตย ์ และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ล่าสุดหรอืทีเ่รารูจ้ักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้น



 

ความรักทีวั่ดหลงซันไทเป วัดนีถ้อืว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนา

ทีวั่ดนี ้ สิง่ทีน่่าสนใจยังไม่หมดแค่นียั้งมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีตั่ง้อยู่หนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลล่าร์

ไตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อกีดว้ย   น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงไถจง  น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจ ีย่ 

ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนทีน่ยิมทีสุ่ดของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนด์

ระดับกลาง รา้นเครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วัน

เอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบือ่

เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเล่นหรอืทานจรงิจังแหล่งใหญ่ทีสุ่ดของไถจงอกีดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  CU  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

 ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Germanium Shop –  

     ตลาดซือ่หลนิไนทม์าเก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืว่าเป็น

ขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมือนขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือ

เพือ่นๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึ้นเพือ่ร าลึก

ถงึอดตีประธานาธิบดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ทีป่ระมาณ 205 แสน

ตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส าคัญคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธิบดแีละคน

ใกลช้ิดรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้แีค่รูปภาพ

เท่านัน้ที่เล่าเรื่องราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้เสื้อผา้ รถยนตก์ันกระสุนประจ าต าแหน่งที่จัด

แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ่งเหล่านี ้และอีก

หนึง่ส่วนทีส่ าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธิบดเีจยีงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะ

มกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดต่ีอท่านอดตีประธานาธิบดเีจยีงไคเช็ค 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ...เมนสูกุีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  

บา่ย น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ึน้ชื่อเรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอ

มาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถึงปะการังแดง 

ปะการังน ้าลกึที่เป็นอัญมณีล ้าค่าทีห่ายากซึง่มีอยู่ไม่กีท่ ีใ่นโลก  น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาด

ทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีสุ่ดของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชิม

กันแบบสไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดียว และยังมีสนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชั่นวัยรุ่น  รา้นรองเทา้กีฬายีห่อ้ต่าง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิง

กันแบบจุใจ 

Day 4 

    ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – รา้นเครือ่งส าอาง – ตกึไทเป  101  

       (ไมร่วมค่าข ึน้ช ัน้ 89) – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสู่  หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของ

ไตห้วันทีส่รา้งขึ้นในสมัยราชวงศช์ิง  ในอดตีทีจ่ ิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองที่มชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตริยก์วงสวี ้  สมัย

ราชวงศ์ชงิ มนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองทีน่ี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทีห่มู่บา้นจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของ

พืน้เมอืง ทัง้ขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วัน

น่ันเองและที่นียั่งมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดร้ับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซรีี่ย์

เกาหลี ซรีีย่์ไตห้วันและการ์ตูนแอนเิมชั่นของญี่ปุ่ นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็น

ฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการ์ตูนเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานที่เทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอินหรอืถ่ายรูป

อกีแห่งหนึง่ของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลี่ยนรถ

เป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึ้นและลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การ

น่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***  น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนีตั้ง้อยู่ทางส่วนเหนอืสุดของเกาะ

ไตห้วัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหินงอกเป็น

รูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มีชือ่เสียงโด่งดังไป

ทั่วโลก   

 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  G7  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 

บา่ย น าท่านแวะชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์

ทีท่่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 ที่ปัจจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์าร์ค

ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนี้

แสดงถึงความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้เป็นตกึที่มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมี

ลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และช่วยการส่ันสะเทือนเวลาทีเ่กิดแผ่นดินไหวและใน

อดตียังเคยสูงทีสุ่ดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้ือลฟิต์ทีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลฟิทท์ีเ่ร็ว

ทีสุ่ดในโลกเพือ่ขึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )  

ค ่า  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีสุ่ดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกับ

เมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลีก็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมีหลากหลายแบรนด์สนิคา้ทัง้

เสื้อผา้และรองเทา้กี่ฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมี

รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิง

ซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยู่ทีซ่เีหมนิตงินีเ่อง      

ทีพ่กั   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL J  หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

 ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตปิระเทศไตห้วัน 

09.40 น.  อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเทีย่วบินที่ XW181  

(ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.40 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงันี*้* 

XW181        09.40 - 12.40  น.   ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัองัคาร, วนัพุธ, 

วนัพฤหสับด,ี วนัศุกร ์และวนัอาทติย ์

XW181        06.20 – 09.20 น. ส าหรบักรุ๊ปเดนิทาง วนัเสาร  ์

 

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



 

*โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั* 

 
 

Taiwan 5 Days 3 Nights By XW JAN2018 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดีย่วเพ ิม่ 

 **ทวัรโ์ปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก**  

 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 13,995.- 4,500.- 

6 – 10 ม.ค. 61 12,992.- 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   

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.- 

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.- 

 
**ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท์่านละ 1,000 เหรยีญ

ไตห้วัน/ทรปิ/ท่าน** 

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนินกสกูต๊ มเีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง** 

สายการบนินกสกู๊ต ใชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ั่งว่าง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกันไม่ไดน่ั้งตดิกัน 

หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการค่าใชจ้่ายในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่ รายละเอียดการซือ้ทีน่ั่งเพิม่  มดัีงนี้ 

1. ทีน่ั่ง NOKSCOOT  BIZ  สามารถอัพเกรดทีน่ั่งได ้โดยจะมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ประมาณท่านละ 3,500.- บาท ต่อเทีย่ว 

2. ทีน่ั่ง STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบุทีน่ั่ง โดยจะมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ประมาณท่านละ 1,500.- บาท ต่อเทีย่ว 

( ทีน่ั่งแถว 31 และ 61  ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีอ่ายุ ต ่ากว่า 16 ปี และ สูงกว่า 65 ปีขึน้ไป ท าการจอง ) 

3. ทีน่ั่ง SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบุทีน่ั่ง  โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ประมาณท่านละ 1,000.- บาท ต่อเทีย่ว 

- ทีน่ั่ง STANDARD  SEAT   ในกรณีจะระบุทีน่ั่ง โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ประมาณท่านละ 500.- บาท ต่อเทีย่ว 

- กรณีซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ (จากเดมิทีไ่ดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มดัีงนี ้

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

** ราคาขา้งตน้เป็น ราคาต่อคน  ต่อเทีย่วบนิ **  และซือ้ไดไ้ม่เกนิ 40 ก.ก. (รวมน ้าหนักทีม่ใีหก้อ่นแลว้) 

*** ส าหรบัทีน่ั่งโซน  Scoot in Silence  (ทีน่ั่งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารทีอ่ายุ 12 ปีขึน้ไปเท่านัน้*** 

** รบกวนแจง้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน (ไม่นับรวม เสาร์-อาทติย)์ ** 

กรณีใชร้ถเข็น(วลีแชร)์ทีส่นามบนิดอนเมอืง  ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  เพยีงแตต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  72 ช ัว่โมงกอ่นบนิ 

*** ทีส่นามบนิเถาหยวน ไตห้วนัมคีา่ใชจ้า่ย 1,300 NTD *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง 



 

 และตอ้งมหีนา้วา่งประทบัตราเขา้ออกเมอืงอยา่งต า่ 2 หนา้   

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**เนือ่งจากในรายการมรีะบุลงรา้นชอ้ปป้ิง... หากลูกคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุป๊ไมร่ว่มลงรา้น...ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500 NTD /ทา่น/รา้น ** 

 

 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิเดินทางก่อนทุกครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระค่าบรกิาร 

    3.1 มัดจ าทีล่ะ 10,000 บาท  

     3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงินมัดจ า 

  4.1แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี

การคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนินัน้ๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่น

การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

6.บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

7.บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

8.กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 

วันก่อนการเดนิทาง  



 

9.เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกขอ้แลว้    

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศไตห้วันโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึ้นอยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ 

ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิ้น** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม ต่อท่าน 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงิน

ท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]    

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี    

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวและอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท์ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

6. ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถและมัคคุเทศกท์่านละ1,000เหรยีญไตห้วัน/ทรปิ/ท่าน**ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจ 

7. ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซี่าเขา้ประเทศไตห้วันมค่ีาธรรมเนยีม 1,700 

บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซีา่ 5-7 วันท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืด

หมู] หมายเหตุ ตัง้แต่วันที ่1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วันยกเลกิการขอวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย ท่านสามารถเขา้

ไตห้วันโดยไม่ตอ้งขอวซีา่... แต่หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่เพิ่มทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 



 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ ออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3.หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กิดขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่

มรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จงึ

ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่

เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสทิธิพเิศษ

ทางการทูต) ซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของ



 

ประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื

ค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิดังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกียรต ิซึง่ร่วม

เดนิทางเป็นส าคัญ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

 7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุไตห้วัน 

 

 


