
 
 

TAIWAN…ALISHAN 
        BY NOK SCOOT 

 
ก ำหนดวนัเดนิทำง ตลอดเดอืน พฤษภำคม – ตลุำคม 2560 
 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
 

1 กรงุเทพฯ    
✈ ออกจากกรงุเทพฯ 03.50 

2 
สนามบนิเถาหยวน-ทะเลสาบสรุยินัจันทรา – วัดพระถังซมัจ๋ัง – 

วัดกวนอ ู– อทุยานอาลซีาน 
O O O ถงึไตห้วัน 08.30 

3 
น่ังรถไฟชมเสน้ทางธรรมชาตทิีอ่ทุยานอาลซีาน – ซอืหลนิไนท์

มารเ์กต็ 
O O O 

 

4 
DUTY FREE – รา้นปะการังแดง – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์

สถานเจยีง ไค เชก็ – ไทเป 101 ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89 –ซเีหมงิตงิ 
O O O 

 

5 สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ O ✈ 
 

ออกจากไตห้วัน 09.50 ถงึ
กรงุเทพฯ 12.30 



วนัแรก              กรงุเทพ 

23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์7 Nok Scoot ประต ู6 สายการบนิ Nok Scoot โดยมี

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่งบนิ 

วนัทีส่อง           สนำมบนิเถำหยวน – ลอ่งทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ - วดัพระถงัซ ำจ ัง๋ - วดักวนอ ู–   

                        อทุยำนอำลซีำน                                                                                            (B/L/D) 

    03.50 น. ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

08.30 น. ถงึทา่อากาศสนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วัน  

                 (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

  พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

น าทา่นเดนิทางไปหนันโถว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง 30 นาท)ี  เมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่มอีากาศดทีีส่ดุ

ของไตห้วัน เนือ่งจากเป็นเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยหบุเขาและภเูขาสงูมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

หลังจากนัน้พาทา่นเทีย่วไฮไลทส์ าคญัของการมาเยอืนไตห้วัน นัน้คอื การลอ่งทะเลสาบสรุยินัจันทรา ซึง่

เป็นทะเล สาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน นอกจากนัน้ยงัเป็นเขือ่นทีก่กัเก็บน ้า โดยมคีวามยาวถงึ 33 

กโิลเมตร โดยทะเลสาบมรีปูรา่งดา้นบนเหมอืนพระอาทติย ์ และดา้นลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้ว จากนัน้น า

ทา่นนมสัการ พระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ที ่ วดัเสวยีนจาง หรอืรูจั้กกนัในชือ่ วดัพระถังซมัจ๋ัง  จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่ วดักวนอ ู หรอืวัดเหวนิหวู่ เพือ่ใหท้กุทา่นไดม้โีอกาสสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอแูละเทพเจา้ขงจือ้ 

ซึง่ “เทพเจา้กวนอ"ู เป็นเทพเจา้ทีม่อีปุนสิยัรักษาค าพดูดว้ยชวีติ รักคณุธรรม ซือ่สตัย ์ ชาวจนีและชาว

ไตห้วันจงึนับถอืเป็นเทพเจา้ แหง่ความซือ่สตัยเ์ชือ่กนัวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจคลาดแคลว้

จากอนัตรายเเละชว่ยหนุน ใหก้จิการ เจรญิรุง่เรอืงสว่น “เทพเจา้ขงจือ้” ถอืวา่เป็นเทพเจา้แหง่การศกึษา

เนือ่งจากทา่นขงจือ้ไดท้ าลายธรรมเนยีม การเรยีนการสอนทีจ่ ากดัอยูแ่ตใ่นราชส านักท าใหป้ระชาชนทัว่ไป

ไดรั้บการศกึษานอกจากนัน้วัดนีย้งัมสีงิโต หนิหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญ

ไตห้วันทเีดยีว 

น าทา่นเดนิทางสูอ่าลซีาน   ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง 30 นาท ี

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  

น าทา่นเขา้ทีพ่ัก ALISHAN E-SUN VILLA HOTEL & RESORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ำม        น ัง่รถไฟโบรำณชมเสน้ทำงธรรมชำต ิ– ซอืหลนิไนทม์ำรเ์ก็ต                   (B/L/D) 

     เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

น าทา่นน่ังรถไฟโบราณ ชืน่ชมธรรมชาตแิละสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญตา่งๆในอทุยาน อทุยานอาลซีานตัง้อยู่

บนภเูขาทีส่งูกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,700 เมตร มพีืน้ทีก่วา้งขวาง เขยีวขจสีดุลกูหลูกูตา เป็นจดุชมพระ

อาทติยข์ึน้ยามเชา้ และพระอาทติยต์กยามเย็นทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศไตห้วัน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน   

อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาด ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเป สามารถซือ้ชา เครือ่งส าอาง 

และเสือ้ผา้ไดใ้นราคาทีถ่กูกวา่ประเทศไทย 



ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้ทีพ่ัก CAPITAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่      DUTY FREE – รำ้นปะกำรงัแดง – ชอ้ปป้ิงพำยสปัปะรด – อนสุรณ์สถำนเจยีง ไค เช็ก – ตกึไทเป 101 

               ไมร่วมคำ่ขึน้ช ัน้ 89 – ซเีหมงิตงิ                                                                                          (B/L/D)                                                                                             

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของปลอดภาษีที ่DUTY FREE พาทา่นเยีย่มชม รา้นขายปะการังแดง และพาทา่น

เลอืกซือ้ของฝากทีร่า้นพายสปัปะรด ซึง่เป็นขนมขึน้ชือ่ของไตห้วัน หลังจากนัน้น าทกุทา่นเคารพ

ประธานาธบิดคีนแรกของไตห้วัน ที ่อนุสรณ์สถาน เจยีง ไค เชก็   ซึง่เป็นแหลง่รวมสิง่ของตา่งๆ รวมถงึ

แสดงอตัชวีประวตัขิองทา่นนนายพล เจยีง ไค เชก็ ตัง้แตอ่ยูก่บั ดร. ซนุยดัเซน็ จนทา่นไดก้า้วมาสูต่ าแหน่ง 

ผูน้ าประเทศ ไฮไลทส์ าคญัคอืชมการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รปูปัน้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชก็ ซึง่จะมี

ทกุ 1 ขัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์สถานแหง่นี ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

ถา่ยรปูคูก่บัสญัลักษณ์ของประเทศไตห้วัน ทีต่กึ ไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89 ประมาณ 500 บาท) ตกึทีม่ี

ความสงูถงึ 508 เมตร และเคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกจนถงึปี 2550 (ปัจจบุนัเป็นตกึ Burj Khalifa ประเทศ 

Dubai)  ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิ

แผน่ดนิไหว หลังจากนัน้พาทกุทา่น ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย เป็น

แหลง่รวมเสือ้ผา้วัยรุน่ กระเป๋า และเป็นสวรรคข์องคนรักรองเทา้ ใหช้อ้ปป้ิงกนัแบบไมอ่ัน่ ไมว่า่จะเป็นยีห่อ้ 

ADDIDAS, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE, PUMA  

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้ทีพ่ัก CHUTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ำ้           ไทเป – สนำมบนิ – กรงุเทพ                                                                                     (B/-/-) 

เชา้  รับประทานอาหารกลอ่งเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางไปสนามบนิ   

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วัน 

09.50 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ Nok Scoot โดยเทีย่วบนิที ่XW181  

12.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง พักเดีย่ว ราคาทัวรไ์มร่วมตัว๋ 

3-7 พฤษภาคม 2560 20,700 20,700 20,500 5,000 12,000 

6-10 พฤษภาคม 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

20-24 พฤษภาคม 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

7-11 มถินุายน 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

21-25 มถินุายน 2560 20,700 20,700 20,500 5,000 12,000 

5-9 กรกฎาคม 2560 20,700 20,700 20,500 5,000 12,000 

8-12 กรกฎาคม 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

19-23 กรกฎาคม 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

2-6 สงิหาคม 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

9-13 สงิหาคม 2560 20,700 20,700 20,500 5,000 12,000 

19-23 สงิหาคม 2560 18,700 18,700 18,500 4,500 11,000 

6-10 กนัยายน 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

9-13 กนัยายน 2560 18,700 18,700 18,500 4,500 11,000 

20-24 กนัยายน 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

4-8 ตลุาคม 2560 20,700 20,700 20,500 5,000 12,000 

14-18 ตลุาคม 2560 19,700 19,700 19,500 4,500 11,000 

18-22 ตลุาคม 2560 22,700 22,700 22,500 5,500 12,500 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดั )ตัว๋กรุ๊ป (ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับสง่ ตามรายการระบ ุ



 น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด / วัน / คน 

 กระเป๋าเดนิทาง (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม) 1 ใบ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ (ขึน้อยูก่บัการผันแปรของภาษีน ้ามนั ณ วันนัน้ๆ) 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท )เงือ่นไขตามกรมธรรม์(  

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่พเิศษส าหรับบคุคลตา่งดา้ว หรอืยืน่วซีา่เรง่ดว่น ซึง่บรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็เพิม่เป็นกรณีตามจรงิ  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศัพทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืจากรายการ 

 คา่มนิบิาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้มเ่กนิทา่นละ 20 กก.) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีการบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษี( 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถ 900NTD / 1000 THB ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป 

หมายเหต ุ 

 รายการ และราคาส าหรับผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 15 ทา่น เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 

สายการบนิ และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรับกระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่สว่นตวัของทา่น 

ระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิไมว่า่ทัง้หมด หรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางมไิดรั้บ

อนุญาต ใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนือ่งมาจากการพจิารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื มสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ดว้ยเหตอุนัเนือ่งมาจากความผดิพลาด ความลา่ชา้ การ

เปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เหตกุารณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภยั

ธรรมชาต ิอนันอกเหนอืจากความควบคมุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมใ่ชบ้รกิารบางสว่นหรอืทัง้หมด โดย

ความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไมเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไมป่รากฏตวัในวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 



 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร 

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทัวรท์กุ

วัน แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่วม

ทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 

)กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจั้ดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม(  

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

 *.*.*. น ้าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กโิลกรัม*.*.*.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.การจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  ภายใน 2 วันหลังการจอง และช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 20 วัน   

หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วัน   

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด 

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

2.ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

การยกเลกิ  

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31-39 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  20-30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11-19 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

•ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

**ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



คา่ธรรมเนยีมการระบทุีน่ั่ง (เฉพาะผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการระบเุทา่นัน้) 

***หากผูโ้ดยสารตอ้งการระบทุีน่ั่ง ตอ้งสง่หนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางมากอ่นเทา่นัน้ และรอคอนเฟิรม์ทีน่ั่งจากสายการบนิ

คะ*** 

 ***ตอ้งแจง้อพัเกรดทีน่ั่ง 10 วันกอ่นเดนิทาง***  

 ผูโ้ดยสารสามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็นแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 ไมอ่นุญาตใิหเ้ด็ก ทารกและผูพ้กิาร น่ังทีแ่ถว 31H/31J/31K,61A/61B/61C,61H/61J/61K 

โซน แถวที ่ SEAT PITCH ราคาตอ่

เทีย่ว** 

โซนเงยีบ 21 มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนเงยีบ 23-26 31 นิว้ 700 บาท 

โซนหนา้ 31 มากกวา่ 36 นิว้ 1,400 บาท 

โซนหนา้ 32-34 มากกวา่ 35 นิว้ 1,000 บาท 

โซนหนา้ 32-51 31 นิว้ 600 บาท 

โซนหลัง 61 มากกวา่ 36 นิว้ 1,400 บาท 

โซนหลัง 62-63 

71-74 

มากกวา่ 35 นิว้ 1,000 บาท 

โซนหลัง 62-75 31 นิว้ 600 บาท 

SCOOTBIZ   3,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


