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 ไตห้วนั IN LOVE ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ผงิซ ี5 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• ชอ้ปป้ิงตลาด 3 ตลาดดงั ฝงเจีย่ไนท ์ซือ่หลนิไนท ์และซเีหมนิตงิ 

• ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
• เมนพูเิศษ....สกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น และ อาหารซฟีู้ ด 
• ฟร ีWIFI บนรถ 
• สายการบนิ NokScoot เครือ่งใหญท่ีน่ ัง่แบบ 3-4-3 สะดวกสบาย 

 
 
 
      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 06 – 10, 07 – 11, 13 – 17, 14 – 18, 20 – 24, 21 – 25, 27 – 31 ม.ค. 62,  

         28 ม.ค. – 01 ก.พ. 62 
12,888.- 

วนัที ่ 04 – 08, 05 – 09, 08 – 12, 09 – 13, 10 – 14, 11 – 15, 12 – 16, 15 – 19 ม.ค. 62 

         16 – 20, 17 – 21, 18 – 22, 19 – 23, 22 – 26, 24 -28, 25 – 29, 26 – 30 ม.ค. 62 

         29 ม.ค. – 02 ก.พ., 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62 

13,888.- 

วนัที ่ 10 – 14, 11 – 15, 24 – 28 ก.พ., 25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 62 12,888.- 

วนัที ่ 12 – 16, 17 – 21, 18 – 22, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27 ก.พ. 62, 

         26 ก.พ. – 02 ม.ีค., 27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 62 
13,888.- 

วนัที ่ 14 – 18, 15 – 19 ก.พ. 62 15,888.- 

วนัที ่ 16 – 20 ก.พ. 62 17,888.- 

  

 

เร ิม่ตน้เพยีง 12,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ กลางวนั ค า่  

1. กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)   ✈  

2. 

สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้น

ชาอูห่ลง - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จันทรา – วัดพระถังซมัจ๋ัง 

– วัดเหวนิอู ่– ไถจง - ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

O 
McDonald’

s Box 
O O 

MOVING STAR 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

3. 

ไถจง – ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ลิว่ – หมู่

บา้นสอืเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89) – ชอ้ปป้ิง

ซเีหมนิตงิ 

O O X 
LOOK HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

4. 

รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – รา้น

เครือ่งส าอาง – Germanium Shop – ตลาดซือ่หลนิไนทม์า

เกต็ 

O O X 
WELL GARDEN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5. สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

✈ 

O 
Bakery 

Box 

   

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์3 ประตู

3-4 สายการบนินกสกูต๊(NokScoot)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้

เครือ่ง 

   ** เวลานดัหมาย 21.00 น. ส าหรบัไฟลท์บนิ XW182 เวลา 00.30น. ** 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2: 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้นชาอูห่ลง - ลอ่งเรอืทะเลสาบ

สรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิอู ่– ไถจง - ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.25 น. 

     ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NokScoot)เทีย่วบนิที ่XW182 (ไม่

มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงันี*้*       

XW182        02.25 - 07.05 น.   ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพุธ, 
วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

XW182        00.30 – 05.05 น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์
 

07.05 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวนกรุงไทเปเมอืงไตห้วนัเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากท่านไดผ้่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร 

**  ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ ** 

.. เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOTซึง่สายการบนิจะท าการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่ง 

(Random Seat)  

ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEATใหก้บัลกูคา้เทา่นัน้ โดยหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง

หรอืตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่งใหม ่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ     

** (สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** 
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เชา้                           รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง McDonald’s Box 

 
 

น าท่านชมิชาอูห่ลงตน้ต าหรบัยอดนยิมส าหรับคนรักสุขภาพ หลังจานัน้น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-

จนัทราซึง่เป็นเรอืยอรช์แบบสว่นตัวส าหรับของคณะเทา่นัน้ทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุ

ของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตรหากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมรีูปร่าง

ครึง่บนเหมอืนพระอาทติยค์รึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกันอยูแ่ละยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีี

มังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของไตห้วัน   ชมความงามบรรยากาศ

รอบๆทะเลสาบแหง่นี้จากนัน้น าท่านสูว่ดัพระถงัซมัจ ัง๋นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ังทีอ่ัญเชญิมา

จากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบ

สรุยินั จันทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีว่ดัเหวนิหวูเ่ชน่ศาสดาขงจือ้เทพเจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอเูทพเจา้

แห่งความซือ่สัตยแ์ละเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ล่าสุดหรอืทีเ่รารูจั้กกันในนาม “เฒ่าจันทรา”ทีม่ชี ือ่เสยีง

มากในดา้นความรัก วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความ

ปรารถนาทีว่ัดนี้ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัวทีต่ัง้อยู่หนา้วัดซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้น

เหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้า่ยรูปคูอ่กีดว้ยน าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงไถจงน าทา่นชอ้ป

ป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ตตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีสุ่ดของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบ

แผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนด์ระดับกลาง รา้นเครื่องส าอางค์จากญี่ปุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้

หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้แวะชมตามใจ

ชอบ….หากท่านใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบือ่เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ 

อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
ไถจง – ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – หมูบ่า้นสอืเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 
(ไมร่วมคา่ข ึน้ช ัน้ 89) – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 
น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางสว่นเหนือสุดของเกาะไตห้วันมลีักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง
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ลักษณะต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตน่ิาตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดัง

ไปทั่วโลก   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่

แรกของไตห้วันที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ ในอดีตที่จ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองที่มชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัย

กษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี่ แต่ในยคุปัจจุบันนี้ทีห่มูบ่า้นจิว่

เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกนั

ง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและที่นี่ยังมโีลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่ว

โลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่ง

นีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึง่ของไตห้วัน  

*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบ

ทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ัง

รถเมลข์องไตห้วัน *** จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เขตผงิซ ีทีน่ี่เร ิม่โด่งดังและมนัีกท่องเทีย่วแวะเวยีนมากัน

มากขึน้ หลังจากทีภ่าพยนตรรั์กโรแมนตกิชือ่ดังของไตห้วัน เรือ่ง You Are the Apple of My Eye ออกฉาย

เมือ่ปี 2011 ซึง่มเีสน้ทางรถไฟสายผงิซเีป็นหนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าของภาพยนตรเ์รือ่งนี ้ท าใหท้ีน่ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น

หนึง่ในเสน้ทางรถไฟสาย โรแมนตกิของไตห้วัน และอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วของเขตผงิซน่ัีนก็คอื หมูบ่า้นสอื

เฟ่ิน เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ทีม่ทีางรถไฟสายผงิซวีิง่ผ่านตรงกลางหมูบ่า้น สองขา้งทางเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึที่

เกีย่วกับโคมไฟขงหมงิทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของหมูบ่า้นแห่งนี้ ทีน่ี่มเีทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL 

หรอืเทศกาลปลอ่ยโคมลอยขงหมงิจัดขึน้ทกุปีในชว่งระหวา่งตรษุจนี ทา่นสามารถเขยีนค าอธษิฐานลงบนโคม

ขงหมงิและปลอ่ยโคมทีน่ีไ่ด ้(ไมร่วมคา่โคมขงหมงิ)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านถ่ายรูปกบัตกึไทเป 101ทีปั่จจบุันถอืวา่เป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไมม่รีปู

คู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่าท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้น

วศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นี้เป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตรภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นัก

กว่า660ตันทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียังเคยสงู

ทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุ

ในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) 

ค า่        อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
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ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่านซีเหมนิตงิถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หาก

เปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมี

หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ีไ่มไ่ด ้

มแีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาด

ไม่ไดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึง่ตน้ต ารับของเมนูนี้อยู่ที่ซเีหมนิตงินี่เอง 

หลังจากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวน 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LOOK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4: 

รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นเครือ่งส าอาง – Germanium Shop – 
ตลาดซือ่หลนิไนทม์าเก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 

น าท่านเลอืกซือ้ของฝากทีร่า้นพายสบัปะรดทีถ่อืวา่เป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ า

ชาตเิลยก็วา่ไดแ้นะน าใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด

ทอดเป็นตน้) น าท่านชมอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปีสรา้งแลว้เสร็จในปีพ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตรดา้นในตัวอาคาร

ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส าคัญคอืหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ

รูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไมไ่ดม้แีครู่ปภาพเทา่นัน้

ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแตย่งัมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ าต าแหน่งทีจั่ด

แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวัตศิาสตร์ไปพรอ้มกับสิง่

เหล่านี้และอกีหนึง่สว่นทีส่ าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไค

เช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตี

ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น) 

 

น าท่านแวะชมรา้นเครือ่งส าอางCOSMETIC SHOPศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วันมากมายหลาย

แบรนดท์ีท่่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้นGermanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่ง

สรอ้ยขอ้มอืGermaniumทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยมทีม่คีุณสมบัตทิ าใหเ้ลอืดลมเดนิดี

ขึน้เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่และคลายความเครยีดรวมถงึปะการังแดงปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอญัมณีล ้าคา่ทีห่ายาก

ซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเปในดา้น
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อาหารทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตลท์อ้งถิน่เลย

ทเีดยีว และยงัมสีนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้แฟชัน่วัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค า่        อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

ใหท้่านชอ้ปป้ิงตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีสุ่ดของไทเปในดา้นอาหารทอ้งถิน่ของ

ไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดยีว และยังมี

สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้แฟชัน่วัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก WELL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่5: สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตเิมอืงไตห้วัน 

09.10 น.      
อ าลากรงุไทเปเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯประเทศไทยโดยสายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) โดยเทีย่วบนิ

ทีX่W181  (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.00 น. 

เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW181รายละเอยีดดงันี*้* 

 
XW181        09.10 - 12.00 น.   ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพุธ, 

วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

XW181   06.05 – 08.55 น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศกุร ์และวนัเสาร ์

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,000 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น***   
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โปรแกรม: ไตห้วนั IN LOVE ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา ผงิซ ี 

5 วนั 3 คนื BY NOKSCOOT (XW) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น/ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่: 04 – 08 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 05 – 09 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 06 – 10 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 07 – 11 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 08 – 12 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 09 – 13 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 10 – 14 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 11 – 15 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 12 – 16 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 13 – 17 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 14 – 18 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 15 – 19 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 16 – 20 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 17 – 21 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 18 – 22 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 19 – 23 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 20 – 24 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 21 – 25 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 22 – 26 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 24 – 28 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 25 – 29 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 26 – 30 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 27 – 31 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 
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วนัที ่: 10 - 14 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 11 - 15 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 12 - 16 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 14 - 18 ก.พ. 2562              15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 15 - 19 ก.พ. 2562              15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 16 - 20 ก.พ. 2562              17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 17 - 21 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 18 - 22 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 19 - 23 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 20 - 24 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 21 - 25 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 22 - 26 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 23 - 27 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 24 - 28 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที ่: 27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,000 บาท / ทา่น *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนินกสกูต๊ มเีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง** 

สายการบนินกสกูต๊ ใชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกันไมไ่ดน่ั้งตดิกัน 

หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้่ายในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่ รายละเอยีดการซือ้ทีน่ั่งเพิม่  มดัีงนี ้

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  ไมอ่นุญาตใหบุ้คคลทีอ่ายุ ต ่ากวา่ 16 ปี และ สงูกวา่ 65 ปีขึน้ไป ท าการจอง ) 

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   ในกรณีจะระบทุีน่ั่งแถวที ่23-26โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 500.- บาท/เทีย่วและ ระบทุีน่ั่งแถวที ่32-51 / 62-75
โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 400.- บาท/เทีย่ว 

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

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  ต่อเทีย่วบนิ *  และซือ้ไดไ้มเ่กนิ 40 ก.ก. (รวมน ้าหนักทีม่ใีหก้อ่นแลว้) 

** ส าหรับทีน่ั่งโซน  Scoot in Silence  (ทีน่ั่งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารทีอ่ายุ 12 ปีขึน้ไปเทา่นัน้** 
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*** รบกวนแจง้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน (ไมนั่บรวม เสาร-์อาทติย)์ *** 

กรณีใชร้ถเข็น(วลีแชร)์ทีส่นามบนิดอนเมอืง  ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  เพยีงแตต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  72 ช ัว่โมงกอ่นบนิ 

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

**เนือ่งจากในรายการมรีะบลุงรา้นชอ้ปป้ิงหากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุป๊ไมร่ว่มลงรา้นทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย
เพิม่ทา่นละ 500 NTD/ทา่น/รา้น ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 1,000 เหรยีญไตห้วัน/ทา่น/ทรปิ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 

บาทตอ่ทา่นและคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่นใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดง

เลอืดหม]ู หมายเหตตุัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลกิการขอวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทยทา่น

สามารถเขา้ไตห้วนัโดยไม่ตอ้งขอวซีา่... แตห่ากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ซีา่ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตาม

จรงิ 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

หักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


