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   TAIWAN ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 5วนั 3คนื 

   โดยสายการบนิ Nokscoot เครือ่งลําใหญน่ ัง่สบาย 

    ราคาเร ิม่ตน้ 13,991 บาท 
ไฮไลท.์..สบายพาเพลนิ ...ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 

2. ชอ้ปป้ิงตลาด 3 ตลาดดงั ฝงเจ ีย่ไนท ์ซือ่หลนิไนท ์ซเีหมนิตงิ 

3. ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 

3. เมนูพเิศษ....สุกีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น และ อาหารซฟู้ีด 

4. สายการบนิNokscoot เครือ่งใหญท่ีน่ ัง่แบบ3-4-3 สะดวกสบาย 

 

**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

ทา่นละ 1,000 เหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วนั/ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

Day 1  สนามบนิดอนเมอืง   

23.00น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์3 ประต3ู-4 

  สายการบนินกสกูต๊(NokScoot) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

** เวลานดัหมาย 21.00 น. สําหรบัไฟลท์บนิ XW182 เวลา 00.20น. ** 

** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ ** 

.. เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามกฎของ NOKSCOOTซึง่สายการบนิจะทําการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่ง (Random Seat)  

ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEATใหก้ับลกูคา้เทา่นัน้ โดยหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืตอ้งการเปลีย่น

ทีน่ั่งใหม ่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ     

** (สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** 
 

Day 2  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้นชาอูห่ลง – ลอ่งเรอื

ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิอู ่– ไถจง – ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจ ีย่

ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NokScoot) เทีย่วบนิที ่ XW182 

  (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงันี*้* 
 

      XW182  02.15 – 07.05 น.   สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพธุ, วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย์ 

      XW182  00.20 – 05.10 น.   สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศกุรแ์ละวนัเสาร  ์

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากทา่นไดผ้่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง (McDonald’s) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน ทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-รา้นชาอูห่ลง-ลอ่งเรอืทะเลสาบ

สุรยินั จนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิหวู-่ไถจง-ชอ้ปป้ิง

ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

   
CU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ไถจง-ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค- 

Germanium shop-ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
   G7 HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ไทเป-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-อุทยานเยห๋ลิว่-รา้นคอสเมตคิ-

ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้89)-ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 
  

 HOTEL J 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิเถาหยวน-ดอนเมอืง กรุงเทพฯ  
   

X 

X 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่น ชมิชาอูห่ลงตน้ตาํหรบั ยอดนยิมสําหรับคนรักสขุภาพ หลังจานัน้นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-

จนัทรา ซึง่เป็นเรอืยอรช์แบบสว่นตัวสําหรับของคณะเทา่นัน้ทะเลสาบน้ําจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นี้จะมรีปูรา่งครึง่บน

เหมอืนพระอาทติยค์รึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีกํ่าลังประกบกันอยูแ่ละยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีมีังกรลอ้มรอบ 

พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืวา่เป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของไตห้วัน ชมความงามบรรยากาศรอบๆทะเลสาบแหง่นี้  

 

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน)ของพระถังซมัจ๋ังทีอ่ัญเชญิมาจากชมพทูวปีและยังเป็นจุด

ชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรปูกับมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา จากนัน้นําทา่นกราบ

ไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอเูทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และ

เทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจั้กกันในนาม “เฒา่จนัทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีวั่ด

หลงซนัไทเป วัดนี้ถอืวา่เป็นจุดศนูยร์วมของเทพเจา้สําคัญทีท่า่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา ทีวั่ดนี้

ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไมห่มดแคน่ี้ยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วัดซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วัน

เป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กีดว้ย นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงไถจง นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าร์

เก็ต ตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจง มสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนด์

ระดับกลาง รา้นเครือ่งสําอางจากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของ

ไตห้วันเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่

ตอ้งกลัวเบือ่ เพราะตลาดแหง่นี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญ่

ทีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3  ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Germanium Shop 

–ตลาดซือ่หลนิไนทม์าเก็ต  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) นําทา่นเลอืกซือ้ของฝากที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืวา่

เป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ไดแ้นะนําใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทาง

บา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอดเป็นตน้) นําทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ.2523 มพีืน้ที่

ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีสํ่าคัญ คอืหอ้งแกลลอรีร่ปูภาพตา่งๆ ของ

อดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรปูภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง 

ภายในหอ้งนี้ไมไ่ดม้แีคร่ปูภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สอง แตย่ังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ 
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รถยนตก์ันกระสนุประจําตําแหน่งทีจั่ดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรปูพรอ้มฟังเรือ่งราวทาง

ประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสิง่เหลา่นี้ และอกีหนึง่สว่นทีสํ่าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรปูป้ันขนาดใหญ่ของทา่น

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่ทหารทีแ่สดงความเคารพ

และภักดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็    

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ...เมนูสุกีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 

นําทา่นแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอืGermanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแรก่อ้นธาตุ

เจอมาเนี่ยม ทีม่คีณุสมบัตทํิาใหเ้ลอืดลมเดนิดขี ึน้เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่และคลายความเครยีด รวมถงึปะการัง

แดงปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอัญมณีล้ําคา่ทีห่ายาก ซึง่มอียูไ่มก่ีท่ ีใ่นโลก นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เป็นตลาดทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเปในดา้นอาหารทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืก

ทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดยีว และยังมสีนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้แฟชัน่วัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ 

ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกันแบบจุใจ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก G7  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานเยห๋ลิว่ – รา้นเครือ่งสําอาง – ตกึไทเป  101(

ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89) – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่

แรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์

วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี่ แตใ่นยคุปัจจุบันนี้ทีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้น

ทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมูบ่า้น 

OTOP ของไตห้วันน่ันเอง และทีน่ี่ยังมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืก

เป็นสถานทีถ่า่ยทําซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED 

AWAY ทําใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนี้ และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่ว

ยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึง่ของไตห้วัน *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน

ตรงกับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ทา่นจะไดส้มัผัส

บรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน *** นําทา่นเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาติ

เยห๋ลิว่  อทุยานแหง่นี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วันมลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะ

กรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตืน่ตา

ทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 

บา่ย นําทา่นแวะชม รา้นเครือ่งสําอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดังของไตห้วันมากมายหลายแบ

รนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้นําทา่นถา่ยรปูกับ ตกึไทเป 101ทีปั่จจุบันถอืวา่เป็นจุดแลนด์

มารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไมม่รีปูคูก่ับตกึไทเป 101 น่ันแปลวา่ทา่นมายังไมถ่งึไตห้วัน ! โครงสรา้ง

ของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นี้เป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ  508 เมตร

ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 660 ตัน ทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาที่

เกดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุใน

โลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบ

กับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนด์

สนิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ี่ไมไ่ดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่ง

เดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําวา่พลาดไมไ่ดก้ับเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อน

สเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ตํารับของเมนูนี้อยูท่ีซ่เีหมนิตงินี่เอง 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL J หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5  ไทเป สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นํา้ผลไม)้   

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วัน 

09.40น.      อําลากรงุไทเปเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯประเทศไทยโดย สายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) โดยเทีย่วบนิที ่

XW181  (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงันี*้* 
 

      XW181  09.40 – 12.15 น.   สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพธุ, วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย์ 

      XW182  06.20 – 08.55 น.   สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศกุรแ์ละวนัเสาร  ์

 

 

 

*โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั* 
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Taiwan 5 Days 3 Nights By XW 2018 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่เด็ก พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

**ทวัรโ์ปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก** 
พกัเดีย่วเพิม่ 

27 - 31 ม.ีค. 61 13,991 4,500.- 

28 ม.ีค. - 1 เม.ย. 61 14,991 4,500.- 

4 - 8 เม.ย. 61 16,991.- 4,500.- 

5 - 9 เม.ย. 61 16,991.- 4,500.- 

12 – 16 เม.ย. 61 23,999.- 5,500.- 

13–17 เม.ย. 61 21,999.- 5,500.- 

18 - 22 เม.ย. 61 14,991.- 4,500.- 

25 - 29 เม.ย. 61 15,991.- 4,500.- 

2 - 6 พ.ค. 61 14,991.- 4,500.- 

9 - 13 พ.ค. 61 14,991.- 4,500.- 

16 - 20 พ.ค. 61 14,991.- 4,500.- 

23 - 27 พ.ค. 61 14,991.- 4,500.- 

25 - 29 พ.ค. 61 14,991.- 4,500.- 

13 - 17 ม.ิย. 61 14,991.- 4,500.- 

20 - 24 ม.ิย. 61 14,991.- 4,500.- 

27 ม.ิย. - 1 ก.ค. 61 14,991.- 4,500.- 

4 - 8 ก.ค. 61 14,991.- 4,500.- 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศก์ 

ทา่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วัน/ทรปิ/ทา่น** 

ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนินกสกูต๊มเีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง** 

สายการบนินกสกู๊ต ใชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกันไมไ่ดน่ั้งตดิกัน 

หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้่ายในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่ รายละเอยีดการซือ้ทีน่ั่งเพิม่  มดีังนี้ 

1. ทีน่ั่ง NOKSCOOT  BIZ  สามารถอัพเกรดทีน่ั่งได ้โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 3,500.- บาท/เทีย่ว 

2. ทีน่ั่ง STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบทุีน่ั่ง ทีน่ั่งแถวที ่21 โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,500.- บาท /

เทีย่วและ ทีน่ั่งแถวที ่31 / 61 มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,200.- บาท/เทีย่ว 

           ( ทีน่ั่งแถว 21 , 31 และ 61  ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีอ่าย ุตํ่ากวา่ 16 ปี และ สงูกวา่ 65 ปีขึน้ไป ทําการจอง ) 
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3. ทีน่ั่ง SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบทุีน่ั่งแถวที ่22-25โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,000.- บาท/เทีย่วและ ระบทุีน่ั่งแถวที ่

32-34 / 62-63 / 71-74โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 800.- บาท/เทีย่ว 

4. ทีน่ั่ง STANDARD SEAT   ในกรณีจะระบทุีน่ั่ง แถวที ่23-26 โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 500.- บาท /เทีย่วและ ระบทุีน่ั่ง

แถวที ่32-51 / 62-75โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 400.- บาท/เทีย่ว 

กรณีซือ้น้ําหนักกระเป๋าเพิม่ (จากเดมิทีไ่ดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มดีังนี้ 

เพิม่ 5 ก.ก.  150 บาท / เพิม่ 10 ก.ก.  350 บาท / เพิม่ 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิม่  20 ก.ก.  950 บาท 

* ราคาขา้งตน้เป็น ราคาตอ่คน  ตอ่เทีย่วบนิ *  และซือ้ไดไ้มเ่กนิ 40 ก.ก. (รวมน้ําหนักทีม่ใีหก้อ่นแลว้) 

** สําหรับทีน่ั่งโซน  Scoot in Silence  (ทีน่ั่งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารทีอ่าย ุ12 ปีขึน้ไปเทา่นัน้** 

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

 

กรณีใชร้ถเข็น(วลีแชร)์ทีส่นามบนิดอนเมอืง  ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  เพยีงแตต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  72 ช ัว่โมงกอ่นบนิ 

*** ทีส่นามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนัมคีา่ใชจ้า่ย 1,300 บาท/เทีย่วบนิ *** 

 

โปรดตรวจสอบPASSPORT: ตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนหรอื 180 วนัขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง 

และตอ้งมหีนา้วา่งประทบัตราเขา้ออกเมอืงอยา่งตํา่ 2 หนา้ 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปีและไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิามารดาตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**เนือ่งจากในรายการมรีะบลุงรา้นชอ้ปป้ิงหากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุป๊ไมร่ว่มลงรา้นทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500NTD /ทา่น/รา้น ** 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่วทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงราคา, รปูแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่น

ทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

 3.1  มัดจําทีล่ะ 11,000 บาท 

 3.2  กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 11,000 บาท 

4.3  แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
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4.4  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่Extra Flight และCharter Flight จะไม่

มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้  ๆ

4.5  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

4.6  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

5. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายอันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

6. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

7. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

9. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวรท์างบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้  

**สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด  (Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวันและอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2.  คา่ทีพั่กหอ้งละ  2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบTRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพักแบบTRIPLE  

ไดท้างบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3.  คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5.  คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ  20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

6.   คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  

      ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

     เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

     -  เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

     - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

     **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

     **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  (PASSPORT) และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2.  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวและอืน่ๆทีน่อกเหนือทีร่ะบอุาทเิชน่คา่อาหาร  - เครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการคา่ซกัรดีคา่โทรศัพท ์

3.  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4.  คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  

5.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่  7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

6.  ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 1,000เหรยีญไตห้วัน/ทรปิ/ทา่น**ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วาม

ประทับใจ 

7.  คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วันสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย (เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วันมี

คา่ธรรมเนียม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ (สําหรับ

พาสปอรต์ไทย เลม่สแีดงเลอืดหม)ู  

หมายเหตตุัง้แตวั่นที ่1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วันยกเลกิการขอวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทยทา่นสามารถ

เขา้ไตห้วันโดยไมต่อ้งขอวซีา่... แตห่ากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ่  15 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่  20 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่  15 ทา่นไมอ่อกเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มกันหากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดซึง่ทาง

บรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว

REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอREFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้หากทา่นยกเลกิทัวรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้่ายประมาณ 1,000 – 5,000 บาทแลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง 

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิและ

รอRefund จากทางสายการบนิใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิและผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนดเชน่ตอ้งเป็นผู ้

ทีม่รีา่งกายแข็งแรงและชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหาเชน่สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น้ําหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่งLong leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.  เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกันจงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 

3 ทา่นจํานวนไมม่ากนักจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาติ  (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

          FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                      ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนาและการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่กอาหารยานพาหนะและสถานที่

ทอ่งเทีย่ว พรอ้มทัง้การสมัมนาดงูานเพือ่ความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่กยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัด

หยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุและ / หรอื

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตูรวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุลเนื่องจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึ ในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ในหรอืตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครองและประกันอบุัตเิหตตุามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกัน ในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยและ/หรอืตา่งประเทศมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤตพิฤตกิรรมของผู ้

เดนิทางไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ที ่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็นหรอืเพือ่ความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่วบรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

หมายเหตุ 
 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7.  สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุไตห้วัน 
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