
#13992 ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน ไตหวันเคาท
ดาวน 2020 อุทยานแหงชาติเยหล่ิว บิน VZ
ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวิ่น
หวู รานกาแฟ ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต หมูบานสายรุง หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ตลาด
ปลาไทเป ตึกไทเป101(ไมรวมชั้น 89) อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ยานซีเหมินติง
วัดหลงซาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานไทจง - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัด
พระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู (วัดกวนอู) - ไทจง - รานกาแฟไตหวัน - ตลาดฝงเจียไนทมา
เก็ต

Moving
Star Hotel
หรือเทียบเทา

2 หมูบานสายรุง - ไทเป - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - ศูนยเจอมาเน่ียม - ตลาด
ปลาไทเป

Chateau
De Chine
Sinjhuang
หรือเทียบเทา

3 ไทเป 101 - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - อนุสรณเจียงไคเช็ค - รานเคร่ืองสําอาง
ไตหวัน - ซีเหมินติง - อนุสรณสถานดร.ซุนยัดเซ็น

Chateau
De Chine
Sinjhuang
หรือเทียบเทา

4 วัดหลงซันซ่ือ - ทาอากาศยานไทจง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ฿21,878 ฿21,878 ฿21,878 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานไทจง - หนานโถว -
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู (วัด
กวนอู) - ไทจง - รานกาแฟไตหวัน - ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน THAI VIETJET
AIR ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมท้ังเช็คอินรับบัตรท่ีน่ังบนเครื่องบิน
**เคานเตอรเช็คอินของสายการบิน THAI VIETJET AIR มีการเปล่ียนแปลงเสมอ กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีในวันเดินทาง
อีกครั้ง**

09.00 น. นําทานเหินฟาสู เมืองไทจง ประเทศไตหวัน โดยเท่ียวบิน VZ560 (ไมมีบริการ อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)
(ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)

บาย

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินไทจง ณ เมืองไตหวัน หลังจากผานขั้นตอนของดานศุลกากร พรอมรับกระเปาสัมภาระแลว
นั้น

บริการอาหารกลางวัน ดวยเมนูแซนวิช + ชานมไตหวัน

นําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคชปรับอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว

นําทานลงเรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยม
ของชาวไตหวัน รอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญท่ีทองเท่ียวมากมาย นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดใน
โลก และนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ังท่ี วัดพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอันเชิญมาจากชมพูทวีป **กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
ทําการปิดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณทานละ 50 NTD **

นําทานนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ วัดเหวินหวู (Wen Wu Temple) หรืออีกหน่ึงชื่อเรียกท่ีรูจักกันในนาม วัดกวนอู เป็นวัดท่ี
มีชื่อเสียงอีกหน่ึงแหงของไตหวัน เป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ (เทพเจาแหงปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจาแหง
ความซ่ือสัตย) เป็นท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวและคนไตหวัน ทุกทานสามารถชมวิวของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหว่ินหวู
ถือไดวาเป็นอีกหน่ึงจุดพิกัดท่ีสามารถชมวิวทะเลสาบไดอยางสวยงาม

หลังจากนั้นนําทานแวะ รานกาแฟ ใหทุกทานไดล้ิมลองกาแฟของไตหวันแทๆและยังเป็นกาแฟท่ีขึ้นชื่ออีกดวย อีกท้ังภายใน
รานยังมีชานม หรือผลิตภัณฑท่ีทํามาจากกาแฟอีกมากมาย

จากนั้นนําทานเพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต (Fengjia Night Market) ตั้งอยูท่ีเมืองไทจง บริเวณ
ใกลมหาวิทยาลัยฟงเจ่ีย โดยตลาดแหงน้ีถือไดวาเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปป้ิง
กันอยางจุใจ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ณ ฟงเจ่ีย ไนทมารเก็ต ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Moving Star Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร แซนวิช + ชานมไตหวัน 

ทาอากาศยานไทจง

หนานโถว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจ๋ัง

วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)

ไทจง

 บาย

ทาอากาศยานไทจง (Taichung International Airport) ประเทศไตหวัน

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

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจ๋ังได
สรางเจดียองคน้ีขึ้นตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมท้ังพระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

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

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หมูบานสายรุง - ไทเป - อุทยานเยหลิว - หมูบานจิ่วเฟน - ศูนย
เจอมาเน่ียม - ตลาดปลาไทเป

**เคานเตอรเช็คอินของสายการบิน THAI VIETJET AIR มีการเปล่ียนแปลงเสมอ กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีในวันเดิน
ทางอีกครั้ง**

กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทําการปิดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณทานละ 50 NTD

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

อิสระอาหารค่ํา ณ ฟงเจ่ีย ไนทมารเก็ต ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

รานกาแฟไตหวัน

ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

เป็นรานผลิตภัณฑกาแฟของไตหวัน ท่ีมีท้ังเป็นแบบกาแฟสดและสินคาแปรรูปจากกาแฟ
ตางๆ ไมวาจะเป็นขนม กาแฟชง ชา ชานม สบูกาแฟ และอ่ืนๆ เลือกชม เลือกซ้ือกันได
ตามอัธยาศัย

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไทจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  Moving Star Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางไปยัง หมูบานสายรุง หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมูบานท่ีถูกวาดลวดลายตางๆ ดวยสีสันสดๆ
หลากสีมากมาย ไมวาจะเป็นตามผนัง หรือกําแพงของ หมูบาน ซ่ึงในลวดลายนั้นมีท้ังเป็นตัวหนังสือ รูปการตูน หรือรูปอ่ืนๆท่ี
ฝีมือคลายกับของเด็ก เป็นคนวาด แตโดยรวมแลวภาพเหลาน้ีเมื่อมองดูแลวกับมีความลงตัวใหความสวยงาม

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวัน

จากนั้นนําทานเท่ียวชม อุทยานแหงชาติ เยหล่ิว (Yehliu Geopark Park) อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ
ไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปราง
ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูซีฟ ูด

เดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเกาแกท่ีมีชื่อเสียง
ในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน รวมท้ังเลือกชิมและ

้ ่ ่ ่ ่ ่ ่



ซ้ือชาจากรานคา มากมาย ท่ีหมูบานโบราณจ่ิวเฟ่ินถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิต ความเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวท่ียังประดับ
ประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทางและรานคาตางๆ เป็นจุดไฮไลทใหไดภาพสวยๆ

จากนั้นนําทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ
และสรอยคอ มีคุณสมบัติในปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง
เครื่องประดับล้ําคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ

จากนั้นพาทุกทานไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) ซ่ึงภายในตลาดปลายังมีซุปเปอรมารเก็ตและราน
อาหารไวบริการอีกดวย ท้ังน้ีใหทุกทานไดสัมผัสรสชาดของอาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ท่ีบริการความสดใหมทุกวัน

ค่ํา

อิสระมื้ออาหารค่ํา ณ ตลาดปลา ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Chateau De Chine Sinjhuang หรือเทียบเทา

หมูบานสายรุง

ไทเป

อุทยานเยหลิว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

Cai Hong Juan Village แตกอนเพ่ือใชเป็นท่ีอยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร ปัจจุบัน
หมูบานแหงน้ีไดกลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทองเท่ียว โดยชื่อเสียงของหมูบานสายรุง
แหงน้ีเริ่มตนขึ้นเมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผานศึกท่ีไดสรางภาพวาดท่ี
ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรมท่ีสวยงาม และสรางความมีชีวิตชีวาจากสีสัน
ของภาพวาดท่ีเริ่มจากบานหลังหน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง โดยภาพ
วาดสวนใหญจะเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว และรายการอ่ืน ๆ เชนนก,
กระบือ และคนพ้ืนเมือง เป็นตน

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูซีฟ ูด

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน บาย

หมูบานโบราณจ่ิวเฟิน ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง และเป็นถนนคนเดินเกาแกท่ี
มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน ท่ีน่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป ดวยคะ แคใชเวลาเดินทาง
น่ังรถประมาณ 1 ชม. นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบนภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาให
เดินเลนชอปป้ิงอีกดวย



วันท่ี 3 ไทเป 101 - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - อนุสรณเจียงไค
เช็ค - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - ซีเหมินติง - อนุสรณสถาน
ดร.ซุนยัดเซ็น

ศูนยเจอมาเนี่ยม

ตลาดปลาไทเป

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

ตลาดปลาไทเป ซ่ึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร มีขาย
อาหารทะเลท้ังแบบสดๆ และแบบสําเร็จท่ีพรอมรับประทานไดทันที ทานสามารถเลือกซ้ือ
ชิมและล้ิมลอง ท้ังซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสกา หอยนางรมสด กุง หอยเซลล
ขาวป้ันหนาตางๆ ขนม ผลไม ท่ีพรอมรับประทานไดเลย

 คํ่า  Chateau De Chine Sinjhuang หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกท่ีมีความสูงเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016)

**กรณีท่ีทานตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาท่ีลวงหนากอนเดินทาง โดยคาตั๋วขึ้นตึกไทเป
101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 NTD

นําทานเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด,
ปอปคอรน, เห็ดทอด เป็นตน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FUNG บริการทานดวยเมนู เสี่ยวหลงเปา

จากนั้นนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่ีสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเวลาในการสรางถึง 3 ปี สามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญท่ีหาดูไดยาก
ภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันทําจากทองสัมฤทธิ ์และจะมีทหารยามยืนเฝาอยู 2 นายตลอดเวลา โซนท่ีชั้นลางของ
อนุสรณสถานจะเป็นหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกท้ังท้ังยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึง
ภาพถาย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดมาเย่ียมท่ีแหงน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตนชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00-16:00
ของทุกวัน

หลังจากนั้นนําทานแวะ รานคอสเมติก (Cosmetic Shop) ท่ีมีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดท่ีขึ้นชื่อของ
ไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มท่ี

จากนั้นนําทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Xi Men Ding) ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา รองเทา
กระเปา เครื่องสําอางค หรือของ กิฟ๊ชอปมากมายท่ีมีใหอัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไมวาจะเป็นของท่ีมีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกท้ัง
สินคามีแบรนดของทีน้ียังถือไดวามีราคาท่ีถูกเหมาะสําหรับนัก ชอปมากมายใหไดมาชอปป้ิงกันอยางจุใจ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ณ ยานซีเหมินติง ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย



นําทานรวมเฉลิมฉลองเทศกาลสงทายปีเกา ตอนรับปีใหม 2020 ชมพลุ แสง สี เสียง ของตึกไทเป 101 ณ อนุสรณสถาน
ดร.ซุนยัดเซน ใหทานไดเพลิดเพลิน เก็บภาพบรรยากาศการ COUNTDOWN ท่ีถือวาตึกไทเป 101 เป็นสถานท่ีชื่อดังท่ีมีการ
เฉลิมฉลองท่ีย่ิงใหญลําดับตนๆ ของโลก

ท่ีพัก Chateau De Chine Sinjhuang หรือเทียบเทา

ไทเป 101

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันท่ีมาแลวทุกคนตองซ้ือ
กลับบานภัยจากรถของท่ีน่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอนรอนเทานั้นนะครับ
สําหรับคนท่ีซ้ือกลับบานซ้ือไปฝากใครแนะนําใหอุนไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชา
เย็นอรอยท่ีสุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือพายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยว
เพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนมเปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวย
อรอยดีครับสองอยางน้ีใชไดเลยซ้ือกลับมาอีกสองกลองกลองละ 300-400 กวาบาทถือวา
แพงพอสมควร ถาราคาถูกกวาน้ีจะซ้ือกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูท่ีไดติดอันดับ
หน่ึงใน 10 ของหวานท่ีอรอยท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เสี่ยวหลงเปา

อนุสรณเจียงไคเช็ค

รานเครื่องสําอางไตหวัน

ซีเหมินติง

 บาย

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

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

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี



วันท่ี 4 วัดหลงซันซ่ือ - ทาอากาศยานไทจง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา ณ ยานซีเหมินติง ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

อนุสรณสถานดร.ซุนยัดเซ็น คํ่า

 Chateau De Chine Sinjhuang หรือเทียบเทา

อนุสรณสถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณท่ีตั้งขึ้นเพ่ือรําลึกถึง ดร.ซุน ยัดเซ็น ผูเป็นบิดา
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศชิงและกอตั้ง
สาธรณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี 1912 เป็นหัวหนากกมินตั๋งและไดเป็นประธานาธิบดีคน
แรก ดร.ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารยของทานเจียงไคเช็ค และถือเป็นบุคคลสําคัญท่ีเป็นทีรัก
ของประชาชนจีนและคนไตหวันดวย อนุสรณแหงน้ีกอตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 ตัวอาคารเป็น
รูปแบบทรงจีนหลังคาสีเหลือง มีสวนดอกไมและน้ําพุ กวา 115,000 ตารางเมตร ภายใน
อาคารประกอบดวยจุดแสดงรูปป้ัน ดร.ซุน ยัดเซ็นพรอมมีการผลัดเปล่ียนของทหาร
พิพิธภัณฑ หองสมุดละยังมีพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานตางๆ รวมท้ังรานจําหนายของท่ีระลึก

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานไปยัง วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงของคนไตหวัน วัดแหงน้ีมีอายุราวๆ
เกือบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ท่ีสําคัญเรื่องความรัก เชื่อกันวาใครท่ีไมประสบความสําเร็จเรื่องความรัก
ใหมาขอพรท่ีวัดแหงน้ี แลวความรักจะกลับมาดีขึ้น

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินไทจง

บาย

14.30 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ561 (ไมมีบริการ อาหารและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วัดหลงซันซื่อ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานไทจง บาย

ทาอากาศยานไทจง (Taichung International Airport) ประเทศไตหวัน



 หมายเหตุ ไมมีบริการ อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียว ท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน   

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  แลกเปล่ียน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อ
เพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ     

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น     
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

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:

่



- คาทําหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาว เน่ืองจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย และสามารถ
พํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศกลับมาใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทาง
สถานฑูตไตหวันกําหนด

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวม
ถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

- คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 7,900 บาท**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน***

ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจ
อมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทาน
วา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน 

**โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมทองเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก**

**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา**
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง  

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100     มิลลิลิตรตอชิ้น ไดไมเกิน
10 ชิ้น โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทาน  ละ 1 ใบเทานั้น ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น    

1.1 สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น   

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี  

2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด   ไดแกแบตเตอรี่สํารองท่ีมีความ
จุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

2.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

2.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

3.หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง



บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจาก
คาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 


