
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน NOK SCOOT 

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 
ช้อปป้ิงตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจ่ียไนท์ ซ่ือหลินไนท์ ซีเหมนิติง 
เมนูพิเศษ....สุก้ีสไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 



 

 

23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 7 ประตู 5-6  
  สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมเีจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นข้ึนเคร่ือง 

** เวลานัดหมาย 22.00 น. ส าหรับไฟล์ทบิน XW182 เวลา 01.00 น. ** 
 

                             ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน  ** 

เน่ืองจากต้องเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึ่งสายการบินจะท าการสุ่มจับทีน่ั่งว่างบนเคร่ือง (RANDOM 

SEAT) ซึ่งเป็นทีน่ั่ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านั้น โดยหากท่านมีความประสงค์จะระบุทีน่ั่งบน
เคร่ืองหรือต้องการเปลี่ยนทีน่ั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

                               ** (สามารถดูอัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) ** 
 

 

 

 02.25 น. ออกเดินทางสู่กรุ งไทเป ประเทศไต้หวนั  โดยสายการบิน  นกสกู๊ต  (NOKSCOOT)  เ ท่ียวบินท่ี XW182                                               
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)**เ น่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ ตมีการปรับเปลี่ ยนเวลาบิน XW182 
รายละเอียดดังนี้** 

 

                                        XW182        02.25 - 07.05 น.   ส าหรับกรุ๊ปเดินทาง วันจันทร์, วันอังคาร, วันพธุ,วันพฤหัสบดี, วันศุกร์  
          และวันอาทติย์ 

                                        XW182        01.00 – 05.10 น. ส าหรับกรุ๊ปเดินทาง วันเสาร์ 
 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง ( เพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลั งจากท่านได้ผ่านพธิีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (MCDONALD’S) 
จากนั้ นน าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เ มืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญท่ี่สุดของไตห้วนั ท่ีไมม่ทีางออกสูท่ะเล น า
ทา่นนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดจงไถฉาน  วดัใหญท่างภาคกลางของไตห้วนั วดัแหง่ น้ีเ ป็นวดัท่ีกอ่สร้างข้ึน
จากพลงัแรงศรัทธาเล่ือมใสของเหลา่ศิษยานุศิษย์และประชาชนท่ีรว่มกนับริจาค รว่มลงแรงลงใจให้กบัพทุธ
ศาสนา ทั้งยังเ ป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมหี้องศึกษาพระธรรมหลายพนัห้องและไดช้ื่อวา่เ ป็นวดัท่ีทันสมยัท่ีสุด
แหง่หน่ึงในไตห้วนั        น าทา่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีเกดิข้ึนตามธรรมชาติ
ท่ีใหญท่ี่สุดของไตห้วนัเ ส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหง่น้ี
จะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์ คร่ึงลา่งเหมือนพระจันทร์เ ส้ียวท่ีก  าลังประกบกนัอยูแ่ละยัง เ ป็น

วันแรก สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซ่ือ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน 

จันทรา - วัดพระถังซัมจ๋ัง-วัดเหวินอู่-ไถจง-ช้อปป้ิงตลาดฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 



ต าแหน่งฮวงจุ้ยท่ีดีมีมงักรล้อมรอบ พื้นท่ีบริเวณน้ีถือวา่เ ป็นจุดรับพลังมงักรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวนั                
น าท่านนั่งเ รือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ี จากนั้ นน าทา่นสู่           
วัดพระถังซัมจั๋ง นมสัการพระทนต์ (ฟัน) ของพระถงัซมัจัง๋  ท่ีอัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเ ป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมมุสูงอีกดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรูปกบัมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบสุริยนั จนัทรา 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้ นน าทา่นกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่  เชน่ ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแหง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพ

เจ้าแหง่ความซ่ือสัตย์ และเทพเจา้แห่งความรักองค์ใหมล่า่สุดหรือท่ีเรารู้จักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ท่ีมี
ชื่อเ สียงมากในด้านความรักท่ีวดัหลงซนัไทเป วดัน้ีถือวา่เ ป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจา้ส าคญัท่ีทา่นสามารถมา
ขอพรได้ครบทุกความปรารถนาท่ีวดัน้ี ส่ิง ท่ีนา่สนใจยงัไมห่มดแคน้ี่ยังมีสิงโตหินออ่น 2 ตัว ท่ีตั้งอยูห่น้าวดั 
ซ่ึงมีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญดอลลา่ร์ไตห้วนัเป็นฉากหลงัให้ทา่นได้ถา่ยรูปคูอี่กด้วย   น าทา่นเ ดินทางตอ่ไป
ยงั เมอืงไถจง  น าทา่นช ้อปป้ิง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต  ตลาดกลางคืนท่ีนิยมท่ีสุดของเมืองไถจงมีสินค้า
หลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์ระดบักลาง ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้า
กฬีาย่ีห้อตา่งๆ เส้ือผา้หลากหลายย่ีห้อ ทั้ง ย่ีห้อท้องถ่ินของไตห้วนัเอง รวมแล้วกวา่ 100 ร้านคา้ให้ทา่นไดเ้ลือก
แวะซ้ือ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงกไ็มต่้องกลัวเ บ่ือเพราะตลาดแหง่น้ียังเ ป็นตลาดท่ี
รวบรวมอาหารทอ้งถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญท่ี่สุดของไถจงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  CU  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) น าทา่นเลือกซ้ือของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่
เป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วนัเปรียบเสมอืนขนมประจ าชาติเลยกว็า่ได้ แนะน าให้ทา่นซ้ือเป็นขนมฝากแกค่น
ทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด , ป๊อปคอร์น, เ ห็ดทอด เ ป็นตน้) น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเ จียงไคเช็ค ใช ้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปด้วย 2 สว่นท่ีส าคญัคือห้องแกลลอร่ี

วันที่สาม ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANIUM SHOP – 

ตลาดซ่ือหลินไนท์มาเก็ต 



รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่  เมย่ หลิง หรือมาดาม
ของทา่นเจียงนั่นเอง ภายในห้องน้ีไมไ่ดม้แีครู่ปภาพเทา่นั้นท่ีเลา่เร่ืองราวชีวประวติัของทา่นทั้งสองแตย่งัมขีา้ว
ของเคร่ืองใช ้เส้ือผ้า รถยนต์กนักระสุนประจ าต าแหน่งท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน ่าสนใจให้ทา่นไดเ้ ลือกชมเลือก
ถา่ยรูปพร้อมฟังเ ร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไปพร้อมกบัส่ิงเหลา่น้ี  และอีกหน่ึงสว่นท่ีส าคญัคือบริเวณช ั้น 4 จัด
แสดงรูปป้ันขนาดใหญข่องทา่นอดีตประธานาธิบดีเ จียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์การเปล่ียน
เวรของเหลา่ทหารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ...เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน  
บ่าย น าทา่นแวะ ช้อปป้ิงร้าน GERMANIUM ท่ีข้ึนชื่อเร่ืองสร้อยขอ้มอื GERMANIUM ท่ีประกอบไปด้วยแมเ่หล็ก

แรก่อ้นธาตุเจอมาเ น่ียม ท่ีมคีณุสมบติั ท าให้เ ลือดลมเดินดีข้ึน เพิ่มความกระปร้ีกระเปรา่ และคลาย ความเครียด 
รวมถึงปะการังแดง ปะการังน ้ าลึกท่ีเป็นอัญมณีล ้าคา่ท่ีหายากซ่ึงมีอยูไ่มก่ีท่ี่ในโลก  น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือ
หลินไนท์มาร์เก็ต  เ ป็นตลาดท่ีมี่ชื่อเ สียงท่ีสุดของไทเป ในดา้นอาหารท้องถ่ินของไต้หวนั มีร้านอาหาร
มากกวา่ 80 ร้านให้ทา่นไดเ้ ลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตล์ท้อง ถ่ินเลยทีเ ดียว และยงัมสิีนค้าพื้นเมือง สินค้า
แฟช ัน่วยัรุน่  ร้านรองเทา้กฬีาย่ีห้อตา่ง ๆ ท่ีให้ไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  G7  HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่ว เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นข้ึนเขาไปยงัหมูบ่า้นจ่ิวเ ฟ่ินทา่นจะได้เห็นเส้นทางรถไฟ
แหง่แรกของไต้หวนัท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์ชิง  ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองท่ีมชีื่อเสียงตั้งแตส่มยั
กษตัริย์กวงสวี้   สมยัราชวงศ์ชิง  มีนักขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยุคปัจจุบนัน้ีท่ีหมูบ่า้นจ่ิว
เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นท่ีมกีารขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมอืง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือท่ีเราเขา้ใจกนั
งา่ยๆ คือหมูบ่้าน OTOP ของไต้หวนันั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเกช ัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัจนไดรั้บคดัเลือกเป็นสถานท่ีถา่ยท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไตห้วนัและการ์ตูนแอนิเมช ัน่ของญี่ ปุ่นท่ีฉายทั่ว
โลกอยา่งเ ร่ือง SPIRITED AWAY  ท าให้ผู ้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจ่ิวเ ฟ่ินจากการ์ตูน
เร่ืองน้ีและกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถา่ยรูปอีกแหง่หน่ึงของไตห้วนั *** หมายเหตุ 

วันที่ส่ี ไทเป – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานเย๋หล่ิว – ร้านเคร่ืองส าอาง – ตึกไทเป  101 (ไม่รวมค่า

ขึ้นช้ัน 89) – ช้อปป้ิงซีเหมนิติง 



หากทริปเดินทางไปหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินตรงกบัวนัเสาร์และอาทิตย์จะตอ้งเปล่ียนรถเป็นรถเมล์แบบทอ้งถ่ินข้ึนและ
ลงเหมือนคนท้องถ่ิน ทา่นจะไดสั้มผสับรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของ
ไตห้วนั ***  น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ ว อุทยานแหง่น้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั 
มลีกัษณะพื้นท่ีเ ป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกดิโขดหินงอกเป็น
รูปรา่งลกัษณะตา่งๆ ท่ีเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติ น ่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมชีื่อเสียง
โดง่ดงัไปทัว่โลก  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน)  
บ่าย น าทา่นแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางชื่อดงัของไตห้วนั มากมายหลาย

แบรนด์ ท่ีทา่นสามารถซ้ือเป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้ น าทา่นถา่ยรูปกบั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบนัถือวา่เป็น
จุดแลนด์มาร์คของไตห้วนั หากทา่นมาไตห้วนัแลว้ไมม่รูีปคูก่บัตึกไทเป 101 นั่นแปลวา่ ทา่นมายงัไมถึ่ง
ไตห้วนั! .. โครงสร้างของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตึกแหง่น้ีเป็นตึกท่ี
มคีวามสูงถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมลูีกตุ้มขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตนัท่ีชว่ยถว่งสมดุลของตวัตึกไว ้
และชว่ยการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกดิแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสูงท่ีสุดในโลก แตตึ่กไทเป 101 ยงัคงความ
เป็นท่ี 1 ไวไ้ดคื้อลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก (ไมร่วมคา่ข้ึนลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกเพื่อข้ึนจุดชมวิวช ั้น 89 ราคา 600 
NTD )  

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ให้ทา่นได้  ช้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง  ถือวา่เ ป็นแหลง่ช ้อปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวนัเลยกว็า่ได้ หาก
เปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมี
หลากหลายแบรนด์สินคา้ทั้ง เส้ือผา้และรองเทา้กีฬ่าย่ีห้อตา่ง ๆ ยงัมีสินค้าย่ีห้อทอ้ง ถ่ินให้เลือกซ้ือ แตท่ี่น่ีไมไ่ด้
มแีคสิ่นค้าช ้อปป้ิงอยา่งเ ดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ทา่นได้เลือกรับประทาน แนะน าวา่พลาด
ไมไ่ดก้บัเมนู น ้ าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซแูบบเกาหลีซ่ึงตน้ต ารับของเมนูน้ีอยูท่ี่ซีเหมนิติงน่ีเอง      
ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL J  หรือเทยีบเท่า 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม้)  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติประเทศไตห้วนั  

09.40 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกูต๊ (NOKSCOOT) โดยเท่ียวบินท่ี 
XW181  (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 

12.40 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
**เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน XW182 รายละเอียดดังนี้** 

XW181        09.40 - 12.40 น.   ส าหรับกรุ๊ปเดินทาง วันจันทร์, วันอังคาร, วันพธุ,วันพฤหัสบดี, วันศุกร์  
และวันอาทติย์        XW181        06.20 – 09.20 น. ส าหรับกรุ๊ปเดินทาง วันเสาร์ 

วันที่ห้า ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



************โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม************** 

*โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*  

 

TAIWAN 5 DAYS 3 NIGHTS BY XW JAN2018 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญพ่กัหอ้งละ 2 ท่ำน พกัเดีย่วเพิม่ 

 **ทวัรโ์ปรโมชั่นไมม่รีำคำเด็ก**  

 เดอืนมกรำคม 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 14,995.- 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.- 



 เดอืนกุมภำพนัธ ์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.- 

 เดอืนมนีำคม 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.- 

**ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 1,000 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  

 

ลูกค้าที่บินกับสายการบินนกสกู๊ต มเีง่ือนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง 

 สายการบินนกสกูต๊ ใชร้ะบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่ท่ีนั่งวา่ง อาจจะท าให้ครอบครัวท่ีมาดว้ยกนัไมไ่ดน้ั่งติดกนั 
หากลูกคา้เทา่ไดป้ระสงค์จะจองท่ีนั่งติดกนัจะมรีายละเอียดการคา่ใชจ้า่ยในการซ้ือท่ีนั่งเพิ่ม รายละเอียดการซ้ือท่ีนั่งเพิ่ม มี
ดงัน้ี 

 ท่ีนั่ง NOKSCOOT  BIZ  สามารถอพัเกรดท่ีนั่งได ้ โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มประมาณทา่นละ 3,500.- บาท ตอ่เท่ียว 
 ท่ีนั่ง STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบุท่ีนั่ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มประมาณทา่นละ 1,500.- บาท ตอ่

เท่ียว 
( ทีน่ั่งแถว 31 และ 61  ไม่อนุญาตให้บุคคลทีอ่ายุ ต ่ากว่า 16 ปี และ สูงกว่า 65 ปีขึ้นไป ท าการจอง )  

 ท่ีนั่ง SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบุท่ีนั่ง  โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มประมาณทา่นละ 1,000.- บาท ตอ่เท่ียว 
 ท่ีนั่ง STANDARD  SEAT   ในกรณีจะระบุท่ีนั่ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มประมาณทา่นละ 500.- บาท ตอ่เท่ียว 
กรณซ้ืีอน ้าหนักกระเป๋าเพิม่ (จากเดิมทีไ่ด้แล้ว 20 ก.ก. )  มีดังนี้ 
เพิม่ 5 ก.ก.   150 บาท /  เพิม่ 10 ก.ก.  350 บาท /  เพิม่ 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิม่  20 ก.ก.  750 บาท 

** ราคาข้างต้นเป็น ราคาต่อคน  ต่อเทีย่วบิน **  และซ้ือได้ไม่เกิน 40 ก.ก. (รวมน ้าหนักทีมี่ให้ก่อนแล้ว)  

*** ส าหรับทีน่ั่งโซน  SCOOT IN SILENCE  (ทีน่ั่งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารทีอ่ายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น*** 
** รบกวนแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (ไม่นับรวม เสาร์-อาทติย์) ** 

กรณใีช้รถเข็น(วีลแชร์)ทีส่นามบินดอนเมือง  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม  เพยีงแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า  72 ช่ัวโมงก่อนบิน  
*** ทีส่นามบินเถาหยวน ไต้หวันมีค่าใช้จ่าย 1,300 NTD *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้าว่างประทบัตรา  
เข้าออกเมืองอย่างต ่า 2 หน้า   

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**เน่ืองจากในรายการมีระบุลงร้านช้อปป้ิง... หากลูกค้ามีความประสงค์จะแยกตัวจากกรุ๊ปไม่ร่วมลงร้าน...ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 500 NTD /ท่าน/ร้าน ** 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ช ั้นประหยดั (  ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเ ดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์อยูต่อ่ 
จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน)  

 คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีทา่นจองห้องพ ักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาห้องพกัแบบ TRIPLE 
ได ้ทางบริษทัอาจมกีารจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมตอ่ไป **  

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
 เจา้หน้าท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง  
 คา่น ้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น 
 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเ ดินทาง คุม้ครองในวงเ งินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์  
 ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี    
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ 
 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
 คา่ภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 ราคาทวัร์ข้างตน้ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขับรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ1,000เห รียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น**ทิปหัวหน้าทวัร์แลว้แต ่

ความประทบัใจ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศไต้หวนัส าหรับหนังสือเ ดินทางไทย(เลม่ข้าราชการ) ต้อง ย่ืนวซีา่เข้าประเทศไต้หวนัมี

คา่ธรรมเนียม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บริการย่ืนวซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใช ้ระยะเวลาในการย่ืนวซีา่ 5 -7 วนัท าการ (ส าหรับ
พาสปอร์ตไทย [ เลม่สีแดงเลือดหม]ู  หมายเหตุ ตั้งแตว่นั ท่ี 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเ ลิกการขอวซีา่
ส าหรับหนังสือเ ดินทางไทย ทา่นสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไมต่้องขอวซีา่... แตห่ากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทาง
บริษทัขอเกบ็คา่วซีา่เพิ่มท่ีเกิดข้ึนตามจริง  
 



เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและช าระค่าบริการ 

กรุณาช าระเงินมัดจ า 10,000บาท/ ท่าน   หลังจากการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวัลลภ 

เลขทีบั่ญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาทีบ่ริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมสง่ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมอีายุการใชง้านเหลือไมต่ ่ากวา่ 
6 เดือน 

 กรุณาช  าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนักอ่นออกเดินทาง 

 การเดินทางในแตล่ะคร้ังจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา, รูปแบบการให้บริการหรือยกเลิกการเดินทาง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง
กอ่นทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมกีารจ่ายเงินมดัจ า  
 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 
 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็คา้ใชจ้า่ยทั้งหมด   

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพ ักโดยตร งหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเ ท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เ ป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทัวร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่น
สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไมส่ามารถ
ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียวโดยไมต่้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า (โปรแกรมและ
รายละเ อียดของการเ ดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ้ทั้ง น้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร ่วมเ ดินทางเป็นส าคญั) 

 บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคา่บริการโดยไมต่้องแจง้ให้ทราบลว่งหน้า  
 กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน10 ทา่นทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย7 วนักอ่นการเดินทาง  



 เมือ่ทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกข้อแล้ว    
**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกจิเพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น ไมส่นับสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัโดยผิดกฎหมายและ  
ในขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั้งไทยและไตห้วนั ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเทา่นั้ นลูกคา้ทุกทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
 คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่หีัวหน้าทวัร์)  
 คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่ 15 ทา่นข้ึนไปออกเดินทาง (มหีัวหน้าหัวหน้าทวัร์) 
 คณะจองไมถึ่งจ านวนผูใ้หญ ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง  

 

ข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

 1.ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง
ช  าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด 
ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น 

 2.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนั่งพร้อมช  าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลา
เดินทาง   

 3.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกดิข้ึน
จริง และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

 4.นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมคีณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก  าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู
ฉกุเฉินได ้ (น ้ าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG 
LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

ข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) และห้องคู ่
(TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัอาจจะไมติ่ดกนัและบางโรงแรมอาจมหี้องพกั
แบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 กรณีท่ีมงีานจดัประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง  



ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมคีวามช  านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม ่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกดิจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ ,  อนัเ น่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภ ัยธรรมชาติ , 
โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภ ัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง , การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเ งินตราระหวา่ง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ช ้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน ,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซีา่จาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกีย่วข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผู้มอี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเ ดินทาง
ทอ่งเ ท่ียวทั้งใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัใน
กรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มใิห้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเ ดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจ
มกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติ้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั้ง น้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักลา่ว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู้มีเกียรติ ซ่ึงรว่มเดินทางเป็นส าคญั 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมผูีร้ ่วมคณะไมถึ่ง 10 ทา่น  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็คา่น ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ 
 บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้ง ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเ น่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินมดัจ าหรือคา่ทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเ ง่ือนไขข้อตกลง

ตา่งๆ ทั้งหมด 
 ส าหรับผูเ้ ดินทางท่ีอายุไมถึ่ง 18 ปี และไมไ่ดเ้ ดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปตา่งประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกลุไต้หวัน  
 

 
 


