


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	เมืองไถจง	-
หมูบานสายรุง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	AERIS
INTERNATIONAL	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	MING
GING	FARM	RESORT

พักที่	MING	GING	FARM
RESORT	บนฟารมชิงจิ้ง

3 ฟารมแกะชิงจิ้ง	-	รานเหวยเกอ	-	วัดหลงซันซื	อ	-	ซีเหมินติง	-
พิพิธภัณฑกระดาษ

พักที่	PLATTINUM
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 อุทยานเหยหลิ่ว	-	ถนนเกาจิ่วเฟ่ิน	-	เมืองไทเป	-	รานคา
ปลอดภาษี	-	ตึกไทเป	101

พักที่	PLATTINUM
HOTEL	หรือเทียบเทา

5 อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	พิพิธภัณฑกูกง	-	มิตซุย	เอาทเล็ต	-
สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

29	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 ฿40,900 ฿40,900 ฿39,900 ฿9,500



ชวงเชา
05.00	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกชัน้	4	ROW	…

ประตู	....เคาทเตอร	สายการบินประจําชาติไทยแอรเวย	(TG)	โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ
07.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่TG634	(มี

บริการอาหารรอนบนเครื่อง)
11.55	น.	ถึง	ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองไทจง
บริการอาหารวางบนรถ	HAMBERKER	+	MILK	TEA

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมือง	หมูบานสายรุง	หมูบานเล็กๆแตมากเสนหของเมืองไทจง	เดิมถูกสรางขึน้ในชวง

ระหวางปี	1940	–	1950	เพื่อใชเป็นที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร	แตจบลงดวยการตั้งเป็นถิ่นฐานถาวรของ
ทหารเหลาน้ัน	หลังจากผานความเงียบเหงา	ซบเซา	และนาเบื่อมาสักระยะ	ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเป็น
จุดเดนสําหรับการทองเที่ยวของเมืองไทจงไปแลว	โดยชื่อเสียงของหมูบานสายรุงแหงน้ีเริ่มตนขึน้เมื่อ	หวง	หยุง
ฝู	(Huang	Yung-fu)	ทหารผานศึกที่ไดสรางภาพวาดที่ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่สวยงาม	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดกลางคืนฟงเจีย่ไนทมารเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดของประเทศ

ไตหวัน	อยูที่	เมืองไทจง	(Taichung)	มีความนาสนใจอยูที่ความเป็นทองถิ่น	และของกินตางๆทั้งอาหารทองถิ่น
และอาหารนานาชาติสไตล	Street	Food	ทําใหดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย	มีอะไรนาสนใจ
สําหรับคนทุกเพศทุกวัยดวยความที่ฟ งเจี่ยไนทมารเก็ตตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยฟ งเจี่ย	จึงมีสินคาเกี่ยวกับ
แฟชั่นและวัยรุน	นักเรียน	นักศึกษาขายในราคาไมแพงมากดวย	สินคาขึน้ชื่อไดแก	รองเทากีฬา	ONITSUKA
TIGER	,	NIKE	,	NEW	BALANCE	,	ADIDAS

นําทานอิสระชอปป้ิง	ตลาดกลางคืน	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	สเต็ค	+	สลัดบาร
พักทีโ่รงแรม	AERIS	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

	บริการอาหารวางบนรถ	HAMBERKER	+	MILK	TEA

Cai	Hong	Juan	Village	แตกอนเพื่อใชเป็นที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร
ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยว	โดยชื่อ
เสียงของหมูบานสายรุงแหงน้ีเริ่มตนขึน้เมื่อ	หวง	หยุง	ฝู	(Huang	Yung-fu)
ทหารผานศึกที่ไดสรางภาพวาดที่ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
ที่สวยงาม	และสรางความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบานหลัง
หน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง	โดยภาพวาดสวนใหญจะ
เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี,	พืชสัตว	และรายการอื่น	ๆ	เชนนก,	กระบือ
และคนพื้นเมือง	เป็นตน

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	สเต็ค	+	สลัดบาร
	พักที่	AERIS	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เป็นที่นิยมของชาวไตหวัน

รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย	ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร
นําทาน	ลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก
พรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของ	พระถังซําจัง๋	ณ	วัดพระถังซาจัง๋	ที่ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบสุริยัน

จันทรา
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่	วัดเหวินอู	เชน	นักปราชญขงจื้อ	นักปราชญแหงปัญญา	และเทพ

กวนอู	เทพเจาแหงความซื่อสัตย	รวมถึงสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญ
ไตหวันโดยระหวางทางทานจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี



ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	MING	GING	FARM	RESORT	ไดรับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผอน	ตั้งอยู

อยางเหมาะเจาะใน	ซิงจิง	ซึ่งเป็นยานที่ไดรับความนิยมที่สุดยานหน่ึงของเมือง	จากที่น้ี	ผูเขาพักสามารถไปยัง
ทุกที่ในเมืองอันมีชีวิตชีวาน้ีไดอยางงายดาย
อีกทั้งยังอยูใกล	Cingjing	Veterans	Farm,	Cuihu	Walkway,	Sunset	Walkway	อีกดวย	สิ่งอํานวยความ

สะดวกและบริการจาก	มิงกิง	ฟารม	รับประกันไดวาจะสรางความพึงพอใจใหแกผูเขาพัก	โรงแรมแหงน้ีมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากมายไวใหบริการเพื่อสรางความสําราญใจใหแกผูเขาพัก	แมแตผูเขาพักที่พิถีพิถันที่สุด
หองพักทุกหองประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่เลือกสรรมาแลวอยางดีเพื่อความสบายในระดับที่ไมมีใคร
เทียบได	เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการพักผอนอยางมีความสุขและนาตื่นตาตื่นใจ
บริการทานดวย	ชุดอาหารวาง	AFTER	NOON	TEA
ใหทานไดสัมผัสอาหารวาง	ทามกลางวิวขุนเขา	ใหคุณแฮงคเอาท	ทามกลางขุนเขา	บรรยากาศสุดชิลล

เหมาะแกการถายภาพทั้งชวงเวลากลางวันและกลางคืน	สามารถมาน่ังจิบชา/กาแฟยามบาย	รับลมเย็นๆ	กับ
Afternoon	Tea	Set	ที่	MING	GING	FARM	ภายในเซ็ทจะมี	Scone	อบหอมๆรอนๆ,	ขนมหวานแสนอรอย,	เบเก
อรรี่	,	ทารตชอคโกแลต	,ผลไม	,	คุกกี้ตางๆ	2	ทานตอ	1	SET	เสริฟทานพรอมวิว	จากรีสอรท	จากน้ันใหทานพัก
ผอนตามอัธยาศัย	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รีสอรท
พักทีโ่รงแรม	MING	GING	FARM	RESORT	บนฟารมชิงจิ้ง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

MING	GING	FARM	RESORT	ไดรับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพัก
ผอน	ตั้งอยูอยางเหมาะเจาะใน	ซิงจิง	ซึ่งเป็นยานที่ไดรับความนิยมที่สุดยาน
หน่ึงของเมือง	จากที่น้ี	ผูเขาพักสามารถไปยังทุกที่ในเมืองอันมีชีวิตชีวาน้ีได
อยางงายดาย	อีกทั้งยังอยูใกล	Cingjing	Veterans	Farm,	Cuihu	Walkway,
Sunset	Walkway	อีกดวย	สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการจาก	มิงกิง	ฟารม
รับประกันไดวาจะสรางความพึงพอใจใหแกผูเขาพัก	โรงแรมแหงน้ีมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมายไวใหบริการเพื่อสรางความสําราญใจใหแกผูเขาพัก
แมแตผูเขาพักที่พิถีพิถันที่สุด	หองพักทุกหองประกอบดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เลือกสรรมาแลวอยางดีเพื่อความสบายในระดับที่ไมมีใครเทียบได	สิ่ง
นันทนาการในโรงแรม	รวมถึง	สนามเด็กเลน,	สวน,	หองเลนเกม	ไดรับการ
ออกแบบเพื่อการพักผอนหลีกหนีจากความวุนวาย	ไมวาคุณจะไป	หนานโถว
ดวยจุดประสงคใด	มิงกิง	ฟารม	เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการพักผอนอยางมี
ความสุขและนาตื่นตาตื่นใจ



บริการทานดวย	ชุดอาหารวาง	AFTER	NOON	TEA

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รีสอรท
	พักที่	MING	GING	FARM	RESORT	บนฟารมชิงจิ้ง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเยี่ยมชม	ฟารมเลี้ยงแกะชิงจิ้ง	เป็นฟารมเลี้ยงแกะที่อยูบนภูเขาสูง	สภาพภูมิประเทศและสิ่งกอสราง

ตางๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด	แบงเป็น	2	โซนใหญๆคือ	บริเวณฟารมที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว
ในบริเวณฟารมเราสามารถสัมผัสแกะไดอยางใกลชิด	เชิญทานอิสระใหอาหารแกะ	และถายรูปกับแกะตาม
อัธยาศัย	สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ทานสามารถถายรูปสวนดอกไมในบริเวณใกลเคียง
จากน้ันเดินเลนในสวน	ชมน้ําพุเตนระบํา	ใหทานไดสูดอากาศบริสุทธิใ์นสวนสวย	ชื่นชมความงามของไม

ดอกไมประดับเมืองหนาวนานาชนิดที่ประดับตกแตงอยูโดยรอบ	พรอมชมโชวน้ําพุเตนระบําประกอบเสียงเพลง
นําทุกทานชม	พิพิธภัณฑกระดาษ	เป็นผลิตภัณฑที่ทํามาจากกระดาษ
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลน	ชอปป้ิงสินคาของทีร่ะลึกกระดาษ	เป็นของฝากแดคนทางบาน	ดานในจะมี

สิ่งของที่ทําจากกลองกระดาษ	อาทิ	เชน	เกาอี้	ในรานก็ทําจากกระดาษ	เชนกัน	ใหทานไดชมพิพิธภัณฑกระดาษ
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	อาหารจีนพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทุกทานแวะเยี่ยมชิม	ขนมพายสับปะรด	ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตหวัน	มีรสชาติกลมกลอม

จนเป็นที่รูจักไปทั่วโลก	อิสระใหทุกทานไดลองทานขนมพายสับปะรด	นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายใหทานได
เลือกซื้อ	เลือกชิม	เชน	ขนมพระอาทิตย	ขนมพายเผือก
จากน้ันชม	วัดหลงซาน	(แตมีอีกหน่ึงไฮไลททีค่นโสดไมควรพลาด	คือหากตองการจะขอคู	ตองมา

ทีว่ัดน้ีเลย)	วัดที่เกาแกที่สุดในไตหวัน	ซึ่งขึน้ชื่อวาสวยงามที่สุดในไตหวันดวยเชนกัน	ภายในมีวิหารสามหลัง
คือวิหารดานหนา	วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยูทางดานหลัง	ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือ
ที่งดงาม	เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง	สวนดานบนหลังคาก็
มีลวดลายปูนป้ันยิบยอยที่แสดงถึงฝีมือของชาง	โดยในแตละวันจะมีผูคนมากมายทั้งนักทองเที่ยวและชาว
ไตหวันเองมาไหวพระ	ที่น่ีอยูเสมอๆ
จากน้ันใหทานไดอิสระชอปป้ิงแหลงชอปป้ิง	ซีเหมินติง	เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ	แหลงศูนย

รวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน	มีรานคาของฝาก	กิฟ๊ช็อป	สไตลวัยรุนมากมาย	อิสระทานชอปป้ิง
สินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟชั่นเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	สุกี้	ชาบู	ชาบู	สาขาซีเหมินติง
พักทีโ่รงแรม	PLATTINUM	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ฟารมแกะชิงจิ้ง	(CingJing	Farm)	เป็นแหลงทองเที่ยวฮิตอีกแหงหน่ึงของ
ไตหวัน	ที่จะทําใหคุณไดใกลชิดธรรมชาติ,	อากาศบริสุทธิ,์	ปาเขียวชอุม,	ทุง
ดอกไมกวาง	และเนินเขาสวยงาม	อยูไมไกลจากทะเลสาบสุริยันจันทรา
ภายในฟารมมีการปลูกตนไมและผลไมเมืองหนาวไวทั่วบริเวณ	อาทิ	กีวี,	ลูก
แพร,	ลูกพลัม	และลูกพีช	มีสวนดอกไมกึ่งเขตรอนนานาพรรณอยาง	ดอกลิลลี่,
ทิวลิป	และแคลลาลิลลี่	เป็นตน	รวมทั้งบรรยากาศแสนโรแมนติกยามคํ่าคืน
ประดับปะดาไปดวยดวงดาวระยิบระยับเต็มทองฟา	จนไดรับการขนานนามวา
“สวิตเซอรแลนดแหงไตหวัน”	เลยทีเดียว



	รับประทานอาหารกลางวัน	อาหารจีนพื้นเมือง

พิพิธภัณฑกระดาษ	เป็นผลิตภัณฑที่ทํามาจากกระดาษ	จากน้ันอิสระใหทาน
เดินเลนชอปป้ิงสินคาของที่ระลึกกระดาษ	เป็นของฝากแดคนทางบาน	ดานใน
จะมีสิ่งของที่ทําจากกลองกระดาษ	อาทิ	เชน	เกาอี้	ในรานก็ทําจากกระดาษ
เชนกัน	ใหทานไดชมพิพิธภัณฑกระดาษตามอัธยาศัย

	

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันที่มาแลวทุก
คนตองซื้อกลับบานภัยจากรถของที่น่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอน
รอนเทาน้ันนะครับสําหรับคนที่ซื้อกลับบานซื้อไปฝากใครแนะนําใหอุน
ไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชาเย็นอรอยที่สุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือ
พายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยวเพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนม
เปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวยอรอยดีครับสอง
อยางน้ีใชไดเลยซื้อกลับมาอีกสองกลองกลองละ	300-400	กวาบาทถือวาแพง
พอสมควร	ถาราคาถูกกวาน้ีจะซื้อกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูที่ไดติด
อันดับหน่ึงใน	10	ของหวานที่อรอยที่สุดในโลก

วัดหลงซาน	หรือบางที	เราจะไดยินวา	หลงซานซื่อ	เป็นวัดที่เกาแกที่สุดใน
ไทเป	ชื่อไทย	จะชื่อวาวัดเขามังกร	วัดหลงซานถูกสรางขึน้เมื่อปี	1738	เมื่อ
สงครามโลก	วัดเสียหายอยางหนักจากการทิ้งระเบิดพลาดเปา	พอสงครามยุติ
ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด	บูรณะขึน้มาใหม

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง	ชื่อดังแหงไทเป	พอๆ	กันกับสยามสแควรบานเรา	เรียกวา
เป็นแหลงช็อปป้ิงของวัยรุน	เป็นที่รวมแฟชั่น	เสื้อผา	กระเปา	เครื่องประดับ
ตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	สุกี้	ชาบู	ชาบู	สาขาซีเหมินติง
	พักที่	PLATTINUM	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เหยหลิว่	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็ม

ไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล	และการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทาเทพธิดา	รูปเทียน
ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่วโลก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีนทะเล	กุงมังกรน่ึงซีอิ้ว

ชวงบาย



จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงที	่ถนนเกาจิว่เฟ่ิน	ซึ่งเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัย	จึงมีนักขุด
ทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ	ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย	ผูคน
พากันอพยพยายออกไป	เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา	จนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถายทํา
ภาพยนตร	"	เปยฉิงเฉิงชื่อ	"	และ	"	อูเหยียนเตอะซันซิว	"	ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตรไดดึงดูด
นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่น่ี	นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในไตหวัน	ทําใหจิ่วเฟ่ินกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง
ใหทานไดเพลิดเพลินใน	การจับจายซื้อของกินทีแ่ปลกตา	อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โดงดังที่สุดในไตหวัน

เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไมเหมือนที่ไหน	ทานสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได	นอกจากน้ียังมีสินคาอีก
มากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟ่ิน	ใหทุกทานไดถายรูป	ตาม
อัธยาศัย	(ในกรณีทีเ่ดินทางไปหมูบานโบราณจิว่เฟ่ินในวันเสาร	และ	วันอาทิตยเม่ือไปถึงจุดที่
กําหนดจะตองเปลีย่นเป็นรถShuttle	Bus	เพื่อเดินทางขึ้นลงจิว่เฟ่ินคะ)
นําทานเดินทางสู	เมืองไทเป
ใหทานไดอิสระชอปป้ิงซื้อ	สินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	อาทิเชน	แวนตา	นาฬิกา	เครื่องสําอางค	กระเปา

น้ําหอม	ราคาถูกวาเมืองไทย	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตึกไทเป	101	(ไมรวมชมวิวชัน้	89)	ตึกที่มีความสูงถึง	509	เมตร	สัญลักษณของ

เมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน	ทํา
หนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว	และมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก	ดวยความเร็วประมาณ	1,008
เมตร	ตอนาที	บริเวณที่ตั้งของตึกน้ี	ยังเป็นแหลงชอปป้ิงแหงใหมที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมี
หางสรรพสินคาและชอปป้ิงมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ีเป็นแหลงชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของไตหวัน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เสีย่วหลงเปา
พักทีโ่รงแรม	PLATTINUM	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลลมทะเล	ทําใหทรายมีรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทา
เทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่ว
โลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีนทะเล	กุงมังกรน่ึงซีอิ้ว

เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไตหวัน	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกบน
ภูเขาและงดงามดวยประวัติศาสตรที่เป็นเอกลักษณ	ในอดีตเคยเป็นแหลง
เหมืองแรทองคําที่เกาแก	และถนนสายเกาแกของหมูบานในจิ่วเฟ่ินตั้งอยู
บริเวณไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ไตหวัน	ซึ่งจะเต็มไปดวยสิ่งของหลากหลาย	ตั้งแตของกิน	ของเลน	สินคาที่
สวยงามและเป็นงานฝีมือ

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ



ในกรณีทีเ่ดินทางไปหมูบานโบราณจิว่เฟ่ินในวันเสาร	และ	วันอาทิตยเม่ือไปถึงจุดทีก่ําหนดจะ
ตองเปลีย่นเป็นรถ	Shuttle	Bus	เพื่อเดินทางขึ้นลงจิว่เฟ่ิน
ตึกไทเป	101	ไมรวมชมวิวชัน้	89

ชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เสี่ยวหลงเปา
	พักที่	PLATTINUM	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนํา	ศูนยเครื่องประดับ	GERMANIUM	เป็นสรอยมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลใน	ซึ่งสามารถ

ปรับสภาพประจุลบ	บวกในรางกายใหสมดุล	รางกายเป็นปรกติ	ระบบไหลเวียนโลหิตดี	ชวยใหรางกายสดชื่น
ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนันยังมีนาฬิกา	หลากหลายแบรนดจากทั่วโลกใหทานไดเลือกชม	นอกจากน้ียัง
มีสินคาชนิดอื่นใหทานไดเลือกชม
นําทานเที่ยวชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	อดีตผูนําของไตหวัน	สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ผูเป็นที่รักและศรัทธาของคนไตหวัน	ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง	3	ปี	โดยสราง
เสร็จในปี	พ.ศ.	2523	ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	โดยรูปป้ันเหมือนทานเจียงไคเช็คที่สราง
จากโลหะสัมฤทธิ	์จะประดิษฐานอยูชั้นบนดานในของอนุสรณสถาน	สําหรับรูปแบบการกอส	รางเป็นไปตาม
วัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว	หลังคาปูดวยกระเบื้องสีฟา	ผนังทําดวยหินออนทั้ง	4	ดาน	มีสนามหญาสวนดอกไมสี
แดงอยูดานหนา	เป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป
เป็นสัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาคและภราดรภาพ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน	เมนูพระกระโดดกําแพง

ชวงบาย
นําคณะทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติกูกง	พิพิธภัณฑที่แสนงดงามแหงน้ี	เป็นสถานที่เก็บ

ศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตรยอนหลังไปถึง	5,000	ปี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติซึ่งเป็นที่รูจักกันวาเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลกแหงน้ี	ตั้งอยูที่ชานกรุงไทเป
และเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลคามิไดกวา	620,000	ชิ้น	จาก
พระราชวงศจีนทุกราชวงศรวมทั้งยุคทองทั้ง	5	แหงประวัติศาสตรจีน	พิพิธภัณฑแหงน้ีเก็บรวบรวมศิลปวัตถุของ
จีนที่มีมูลคามหาศาลมากที่สุด	และยิ่งใหญที่สุดในโลก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	MITSUI	OUTLET	PARK	ศูนยรวมรานของเทาชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี



เป็นสวรรคของ	ขาชอป	-	แมคาออนไลนหิ้วของไปขายกัน	เพราะถูกกวาญี่ป ุน	สิงคโปร	เกาหลี	ฮองกง	และมี
สินคาใหเลือกมากกวา	100	แบรนด!!!	เชนรองเทา	Onitsuka	ราคาเริ่มตนที่	NT$	1450	(ประมาณ	1595	บาท)	ได
Tax	Refund	ลดเพิ่มอีก	4%	(หักคาธรรมเนียมแลว)เราทําเรื่องไดที่หางน้ีเลย	แลวไปรับเงินคืนที่สนามบิน
MITSUI	OUTLET	PARK	เป็นศูนยรวม	outlet	ขนาดใหญทีทั้งหมด	5	ชั้น	แบงเป็น	2	โซน	คือ	In	Mall	และ	Out
Mall	แนะนําใหดู	Directory	ไวเลย	เพราะใหญมากๆ	รานรองเทาที่คนไทยนิยมซื้อสวนมากจะอยู	โซน	Out	mall	

ชวงคํ่า
เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง	อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
20.05	น.	เหินฟาเดินทางสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	เทีย่วบินที่

TG635

22.50	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ	ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน	เมนูพระกระโดดกําแพง

มีตนแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง	เดิมชื่อวา	พิพิธภัณฑ	จง	ซาน
ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเป็น	พิพิธภัณฑกูกงแหงชาติ	ซึ่งภายในพิพิธภัณฑเป็นที่
เก็บ	วัตถุและ	ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกวา	5000	ปี
เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลก

MITSUI	OUTLET	ศูนยรวมสินคา	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	แบรนดเนมมาก
มายในราคาถูก	เชน	Nike,	New	Balance,VAN,Converse,Adidas,North	face
และอื่นๆอีกมากมาย

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลื่อนการเดินทาง,เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	เชน	พายุไตฝ ุน	ปฏิวัติและ

อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บ
ป วย,	การถูกทําราย,	การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
14.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวน	แตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	20	วัน	**(ไมนับรวม
วันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)**

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	900	NTD	/	ทริป	/	ตอทาน	สวนหัวหนา

ทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

กรณีทีไ่ตหวันยกเวนคาวีซาใหนัน้	ทางไตหวันสงวนสิทธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวีซานักทองเที่ยวเทาน้ันเพราะฉะน้ัน
ลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน	หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการยื่นวีซาตามปกติ
เน่ืองเป็นเทศกาล	ทางบริษทัขอดําเนินเก็บพาสปอรตกอนวันเดินทาง	เพื่อทําการพรีเช็คอิน	เพื่อความสะดวกในการ
จัดที่น่ังกอนการเดินทาง	พาสปอรตตัง้มีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
ขอควรระวัง	:	กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ	กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขา	ประเทศไตหวัน	กับเจาหนาที่ทุก

ครั้ง

***	ราคาน้ียังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	900	NTD	/ทริป/ตอทาน***
***กรณีลูกคาทีต่องเดินทางดวยเทีย่วบินในประเทศ	กอนตัดสินใจซื้อทัวร	โปรดตรวจสอบรายละเอียดวัน

เวลา	เที่ยวบิน	หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต	กอนตัดสินใจซื้อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	นะคะ***
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึง่เม่ือจอง
และจายมัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทัง้สิ้น	และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบินไป
แลว	หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวร
ทัง้หมดหรือบางสวนได	เวนแต
1.1		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	บริษทัฯ	จะไมหักคาใช
จายใดๆ	ทั้งสิ้น	ถายังไมมีการยื่นวีซา	หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
1.2	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	แตมีการยื่นวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอื่นใด	บริษทัฯ	จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน
1.3	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	ตัว๋เครื่องบินไดออกไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม	ผูยกเลิก
ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋	2,000	บาท	/	ตัว๋	1	ใบ	+	สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง	และ
บริษทัฯ	จะหักคาใชจายอื่นๆ	เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน	คาวีซา	เป็นตน
2.		เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
3.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง		บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

การยกเลิก
1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	ยึดเงินในสวนมัดจํา
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	นอยกวา	30	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
3.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือกรุปที่มีการการันตีคา

มัดจําที่พัก		โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	และไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร				ทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


