
#12413 ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติ
เยหล่ิว ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวินหวู ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ก ซ่ือหลินไนทมารเก็ต วัดหลงซันซ่ือ ตลาดซีเหมินติง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู
(วัดกวนอู) - รานชาไตหวัน - ไทจง - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต   

Hotel
Half หรือ
เทียบเทา

3 ไทเป - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - อนุสรณเจียงไคเช็ค - ไทเป 101 - ซ่ือหลินไนท
มารเก็ต   

Bear Inn
หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยเจอมาเน่ียม - อุทยานเยหลิว - ผิงซี - เทศกาลโคมลอย - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - วัด
หลงซันซ่ือ - ซีเหมินติง   

Good
Night Inn
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
฿23,999 
฿20,999

฿23,999 
฿20,999

฿23,999 
฿20,999

฿4,500

29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
฿21,999 
฿17,555

฿21,999 
฿17,555

฿21,999 
฿17,555

฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู (วัดกวนอู) - รานชา - ไทจง -
ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.45 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา
หนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

03.30 น. เหินฟาสู ไตหวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL398 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง ใชเวลาบิน 4
ชั่วโมงโดยประมาณ)

08.00 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประเทศแหงน้ีเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกวาประเทศไทยประมาณ
12 เทา ตั้งอยูหางจากฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78
เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง (เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ เพ่ือเดินทางสู เมืองหนานโถว

บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และชานม ขึ้นชื่อของไตหวันท่ีไมควรพลาด

จากนั้นเดินทางสู ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) ตั้งอยูในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหลงน้ําท่ี
มีขนาดใหญท่ีสุดของไตหวัน เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญท่ี
ทองเท่ียวมากมาย

นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน้ําในทะเลสาบสรางความงดงามและความประทับใจใหกับนักทองเท่ียว
เป็นอยางมาก

พรอมกับใหทานนมัสการพระอัฐิท่ีอัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง



บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี อาหารชนพ้ืนเมือง

นําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ วัดเหวินอู เพ่ือสักการะขงจ๊ือเทพเจาแหงปัญญา เทพกวนอู และเทพเจาแหงความซ่ือสัตย วัด
น้ีเพ่ิงสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 ท่ีผานมาแตในปีค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใตอาณานิคมของญ่ีป ุนแลว รัฐบาลไตหวันจึง
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางวัดเหวินอูใหเป็นแหลงทองเท่ียว โดยสรางอาคารย่ิงใหญกวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมาก
ขึ้น

ไฮไลทท่ีนิยมคือ การซ้ือกระด่ิง เขียนชื่อตัวเองแลวนําไปแขวนท่ีกําแพงวัด เชื่อวาจะทําใหครอบครัวปลอดภัยรํ่ารวยเงินทอง
การเรียนสําเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหวางทางทานจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม

นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงท่ี รานใบชา ชาท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลี
ซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเป็นของฝากชนิดหน่ึง

นําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดขึ้นชื่อวาเป็นเมืองท่ีสะอาดเรียบรอยท่ีสุดในไตหวันเมืองน้ีจะเป็นศูนยกลาง
การเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะ จึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา ระหวางทางทานจะไดชม
ทิวทัศนสองขางทางท่ีสวยงาม

นําทานสู ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดคนเดินท่ีมีชื่อเสียงและใหญท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของเมืองไทจง มีความนาสนใจอยูท่ี
ความเป็นทองถิ่น ท้ังอาหารทองถิ่น และอาหารนานาชาติสไตล Street Food อาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูขึ้นชื่อของท่ีน่ี
เชน ชานมไขมุก ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวชาวไตหวันเองและนักทองเท่ียวตางชาติ มีความนาสนใจเหมาะกับทุกเพศทุก
วัย

ค่ํา

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มอ่ิมจุใจ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี HOTEL HALF หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเถาหยวน

หนานโถว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนู แซนวิช และชานมขึ้นชื่อของไตหวัน

ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และมีขนาดใหญท่ีสุดในไตหวัน มีเมือง
หลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ ทิศเหนือติดกับTaichung ทิศตะวันตกติดกับ Changhua และ
Yunlin ทิศใตติดกับ Chiayi และ Kaohsiung ทิศตะวันออกติดกับ Hualien เป็นเมือง
เดียวท่ีไมมีทางออกสูทะเล พ้ืนท่ีสวนใหญรอบลอมไปดวยภูเขาสูง ท่ีลดหล่ันกันไป หุบเขา
ทางดานตะวันตกมีลักษณะท่ีคลายกับ Shenzhen พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดมีความสูงเฉล่ีย 200
เมตร

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ี
ใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศ
ใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

วัดพระถังซัมจ๋ัง
วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจ๋ังได
สรางเจดียองคน้ีขึ้นตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมท้ังพระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)

รานชาไตหวัน

ไทจง

ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

 บาย

วัดเหวินอู หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิส์ิทธิอี์กแหงของไตหวัน ซ่ึงภายในจะเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหงปัญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความ
ซ่ือสัตย เป็นท่ีนับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูหนาวัดซ่ึง
มีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

ประเทศไตหวันมีการปลูกชามาเป็นระยะเวลาเกือบ 300 ปี และเป็นผูสงออกเป็นเจา
แรกๆ ชายังคงเป็นของฝากท่ีไดรับความนิยม น้ําหนักเบาและเป็นของฝากเพ่ือสุขภาพท่ีดี
อยางหน่ึง

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไทจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  Hotel Half หรือเทียบเทา



ไทเป - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - อนุสรณเจียงไคเช็ค -
ไทเป 101 - ซ่ือหลินไนทมารเก็ต

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ตั้งอยูทางตอนเหนือ แมจะเป็นเมืองเล็กแตเป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดและ
เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว

นําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจําชาติของไตหวันท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มี
รสชาติกลมกลอม แปงมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากน้ียังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน พายเผือก, Naugat (ตังเม)
ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบาน

นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลักท่ีตองมาของเมืองไทเป และยังเป็นสัญลักษณของไตหวัน สรางขึ้นตั้งแตปี
1976 เพ่ือเป็นการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค โดยตัวอาคารมีสีขาว 4 ดาน และมีหลังคาทรง 8 เหล่ียม
ตามสถาปัตยกรรมการสรางแบบจีน ตั้งสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดานหนามีบันไดจํานวน 89 ขั้น เทากับอายุของ
ทานประธานาธิบดี และภายในจะมีรูปป้ันสําริดของทานในทานั้งขนาดใหญ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝาไว 2 นาย

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ตึกไทเป101 เป็นหน่ึงในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป (ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ทานใดตองการ
ขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดท่ีดูแลคณะของทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตหวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม
ขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหว ดานขางตึกจะแเป็นสวนของหางสรรพสินคาท่ี
ขายของแบรนดเนม รานคา รานอาหารตางๆ อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย

นําทานชอปป้ิง ตลาดซ่ือหลินไนทมารเก็ต เป็นตลาดนัดกลางคืนท่ีถือวาใหญท่ีสุดในไทเป เป็นแหลงรวมของกินขึ้นชื่อนานา
ชนิด นอกจากนั้นยังมี เสื้อผา เครื่องประดับ กระเปา รองเทา ใหไดชอปกันอยางจุใจ ท่ีสําคัญคือราคาถูก ของฝากยอดนิยม

ค่ํา

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มอ่ิมจุใจ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Bear Inn หรือเทียบเทา

ไทเป

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยเจอมาเน่ียม - อุทยานเยหลิว - ผิงซี - เทศกาลโคมลอย -
รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - วัดหลงซันซ่ือ - ซีเหมินติง

ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดท่ีดูแลคณะของทาน คาขึ้นประมาณ
600 NTD)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อนุสรณเจียงไคเช็ค
อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน ขนาดใหญ อยูเขตจงเจ้ิ
นของเมืองไทเป อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค
มีสนามหญาสวนดอกไมเป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน เป็นตัวแทนของทองฟา
พระอาทิตยและเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป เป็นสัญลักษณแหงอิสรภาพ ความเสมอภาค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ไทเป 101

ซื่อหลินไนทมารเก็ต

 บาย

อาคารไทเป 101 เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูชวงหน่ึง จนกระท่ังถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึ้นสูงกวา ตั้งอยูท่ีกรุงไทเป ประเทศไตหวัน มีความสูง
509.2 เมตรจากพ้ืนดิน มีจํานวนชั้นท้ังหมด 101 ชั้น โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสม
ผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม อันทันสมัยตามหลัก
วิทยาศาสตร กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรท่ีมุมอาคารท้ัง 4 ดานทุกปลองเพ่ือขับไลภูติผี
ปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

ซ่ือหลินไนทมารเก็ต เป็นตลาดนัดกลางคืน ท่ีใหญท่ีสุดในไทเป มีสินคาใหเดินชอปป้ิง
มากมาย ตั้งแตอาหาร ขนม เครื่องด่ืม เสื้อผา เครื่องประดับ กระเปา รองเทา

 คํ่า  Bear Inn หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเท่ียวชม ศูนยเจอรเมเนียม เป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการไหลเวียน
ของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ําคาของคนไตหวันมาตั้งแตในอดีต

จากนั้นเดินทางสู อุทยานเหยหล่ิว ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวันของเมืองนิวไทเป เป็นพ้ืนท่ีท่ีติดกับทะเล โดยการ
เซาะของน้ําและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะตาง ๆ แลวแตจินตนาการของแตละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียร
พระราชินี ท่ีเป็นไฮไลทของอุทยานเยหลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ท่ีใครมาเยือนแลวตองถายรูปคู

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟ ูด

นําทานเดินทางสู เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดทองเท่ียวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี (อยูระหวางสถานี
สือเฟ่ินและสถานีตาหัว ชื่อ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท่ีพัฒนาพ่ืนท่ีแหงน้ี

่ ้ ่ ่ ่



ไฮไลทของการมา ณ ท่ีแหงน้ี คือการปลอยโคมลอยจากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเลนท่ีถนนสายเกา ซ่ึงเป็นถนนเลียบ
ทางรถไฟ ซ่ึงมีท้ังรานคา รานอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มีเวลาใหทานปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิฐาน (คาทัวรไมรวมโคมลอย)

จุดทองเท่ียวท่ีนาสนใจอีกแหงหน่ึงคือ สะพานแขวน Jing-an เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของเมืองผิงซี ถายืนอยูบนสะพานจะ
สามารถสองเห็นถนนสายเกาผิงซีและแมน้ําจีหลงไดอยางชัดเจน

นําทานสู ศูนยเครื่องสําอาง ท่ีน่ีมีเครื่องสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆท่ีขึ้นชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอ
ปกันอยางเต็มท่ี

นําทานตอไปยัง วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร เป็นวัดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียง มีอายุกวา 300 ปี ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2
วัดหลงซันซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรับความเสียหายยับเยิน แตปรากฏวา พระโพธิสัตวกวนอิม ท่ีประดิษฐานภายในวัด
นั้นกลับไมไดรับความเสียหายเลย ทําใหผูคนเล่ียมใส ศรัทธา พากันมากราบไหว

นําทานสู ตลาดซีเหมินติง แหลงชอปป้ิงยอดฮิตของวัยรุนไตหวัน หากเปรียบกับบานเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซ่ึง
เป็นศูนยรวมแฟชั่นตาง ๆ ท่ีเป็นเทรนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไวท่ีน่ี และนอกจากจะเต็มไปดวยราน
เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค สารพัดแฟชั่นแลว ถนนแหงน้ีก็ยังเต็มไปดวยรานอาหารชื่อดังตางๆ ท้ังอาหารในสไตลชาว
ไตหวันและอาหารนานาชาติ

ค่ํา

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงอยางจุใจ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Good Night Inn หรือเทียบเทา

ศูนยเจอมาเนี่ยม

อุทยานเยหลิว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ี
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล ทําใหทรายมีรูป
รางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซ่ึงมีชื่อ
เสียงท่ัวท้ังเกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ซีฟ ูด

ผิงซี บาย

เขตผิงซีตั้งอยูในเมืองซินเปย มณฑลไตหวันของจีน เป็นเขตภูเขา และมีประชากรนอย
สุดในเขตตางๆ ของเมืองซินเปย เมื่อปี 2011 หรือ "สาวท่ีพวกเราจีบดวยกันในสมัยนั้น"
ของไตหวัน ทําใหผูคนรูจักถึงความเป็นโรแมนติกของเขตผิงซี เพราะในหนังมีฉากแสน
สวยงามของสายรถไฟสายผิงซี ผูคนท่ีน่ีใชชีวิตท่ีเรียบงาย สายรถไฟเป็นสวนประกอบ
สําคัญในชีวิตและความทรงจําของชาวผิงซีดวย หลังจากไดดูหนังเรื่องดังกลาวแลว นักทอง
เท่ียวตางถิ่นตางพากันไปน่ังรถไฟท่ีน่ี เพ่ือสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกเหมือนในหนัง
ผิงซีจึงมีบรรยากาศคึกคักมากขึ้น



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานดอนเมือง

การปลอยโคมลอย (คาทัวรไมรวมโคมลอย)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เทศกาลโคมลอย

รานเครื่องสําอางไตหวัน

วัดหลงซันซื่อ

ซีเหมินติง

จุดทองเท่ียวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี(PingxiLine) อยูระหวาง
สถานีซือเฟ่ินและสถานีตาหัว (Dahua Station) ชื่อ “ซือเฟ่ิน” ตั้งตามชื่อของครอบครัว
ด้ังเดิมผูพัฒนาพ้ืนท่ีแหงน้ี ไฮไลทของการทองเท่ียว ซ่ือเฟ่ิน คือการปลอยโคมลอย จาก
สถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเลนท่ีถนน สายเกาซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย
มีท้ังรานคา รานอาหารเรียงรายตลอดสองขางทาง ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคํา
อธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกในราคาท่ีไมแพง

วัดหลงซาน หรือบางที เราจะไดยินวา หลงซานซ่ือ เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในไทเป ชื่อไทย จะ
ชื่อวาวัดเขามังกร วัดหลงซานถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1738 เมื่อสงครามโลก วัดเสียหายอยาง
หนักจากการท้ิงระเบิดพลาดเปา พอสงครามยุติ ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด บูรณะ
ขึ้นมาใหม

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

 คํ่า  Good Night Inn หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน

10.55 น. เหินฟาเดินทางสู กรุงเทพ โดย สายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL399 (ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการ
บนเครื่องบิน)

บาย

13.35 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



 หมายเหตุ ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานเถาหยวน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหทราบ

ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝ ุน ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอก
เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย,
ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศ
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

13. บริษัทขอเรียนแจงใหทราบ การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นั้นๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

15. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวร

สวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน **กรณีเดินทางชวงวันหยุดยาว เชน สงกรานต ปีใหม ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ
10,000 บาท** (ในวันเวลาทําการ)

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เป็นตนไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทาน
จะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิใ์หชําระเพ่ิมตามเงื่อนไขของบริษัท

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดิน
ทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

้



คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา

วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

หมายเหตุ
คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท 

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอน
ออกเดินทาง* 

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหนั้น ทางไตหวันสงวนสิทธิเ์ฉพาะวีซานักทองเท่ียว เพราะฉะนั้นลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงใน
การเดินทางเทานั้น หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการย่ืนวีซา (มีคาใชจาย)

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักใน
นามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้นและ
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงราน
รัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน

สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง
และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 

ขอควรระวัง 

- กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการย่ืนวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุกครั้ง

- กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจ
สอบกับทางออฟฟิต กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

- รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เป็นการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอใหกับ
ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน
ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี



การยกเลิก
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง

ยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต
1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร
อาทิตย และวันหยุดราชการ)

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการย่ืนวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15
วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)

3. ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบ
ชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ
เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เป็นตน โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร
อาทิตย และวันหยุดราชการ)


