
 

 

รหัสทัวร SNT1902721 
ทัวรไตหวัน PREMIUM TRIP 4 วัน 3 คืน (TG) 
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวินหวู ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต หมูบานสายรุง อนุสรณสถานเจียงไค
เช็ค ซื่อหลิน ไนท มารเก็ต หมูบานโบราณฉือเฟم�น อุทยานแหงชาติเยหลิว หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ศูนย
เคร่ืองสําอาง ซีเหมินติงไนทมารเก็ต วัดหลงซาน ตึกไทเป 101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภมูิ - สนามบินเถวหยวน – ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วดัพระถงั
ซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู - เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา - ฝงเจ่ียไนทมารเกต็                        (-/L/-) 
05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิผูโดยสารระหวางประเทศชัน้ 4  เคานเตอร 

C ประตูทางเขาเบอร 2  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรบั และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 

08.25 น. นําคณะออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 632   
13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวนั หลักจากผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว นําทานสู เมืองหนานโถว  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวันทาน ดวย SNACK BOX SET 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนทะเลสาบน้ําจืดจากธรรมชาติท่ีใหญที่สุดของเกาะไตหวัน 
ต้ังอยูในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นท่ีตอนกลางของเกาะ มีช่ือเสียงดานความสวยงาม
จนไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จดุเดนคือพ้ืนน้ําสีฟ�าอมเขียว
สองประกายพรอมฉากหลังเปนภูเขาสูงใหญอุดมไปดวยพ้ืนที่ป�าเขียวชอุมอันอุดม
สมบูรณและภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดท้ังป เปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศยอดนิยมอีก
แหงหน่ึงของชาวไทเป ที่มาของช่ือ “Sun Moon Lake” เน่ืองจากเมื่อมองภาพรวมของ
ทะเลสาบจะเห็นไดอยางชัดเจนวาทางดานฝم�งตะวันออกมีลักษณะคลายกับพระอาทิตยใน
ขณะเดียวกันทางดานตะวันตกจะคลายกบัพระจันทรเส้ียว ซึ่งมีเกาะลาลู (Lalu) กลาง



 

 

ทะเลสาบเปนตัวแบงอาณาเขตระหวางฝم�งสุริยันและจันทราไวเปนสองฝم�ง โดยแตเดิมน้ัน
เกาะลาลูมีขนาดใหญกวาน้ีมากแตเพราะเหตุแผนดินไหวครั้งใหญในไตหวัน 

 
 
 
 
 

อีกท้ังนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ังที่ วัดพระถังซัมจ๋ัง ทีอั่นเชิญมาจากชมพู
ทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไดเมื่อใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา น่ันคือ 
ไขตมใบชาอามา ซึ่งถอืเปนของกิน หรือของทานเลนท่ีเปนท่ีนิยมในหมูนักทองเที่ยวที่มา
เยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือไดวาใครมาก็ตองลิ้มลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดเหวินหวู  ต้ังอยูทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตอนกลางของมณฑลหนาน
โถว สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1938 เปนวดัศกัดิ์สิทธ์ิอีกแหงหน่ึงของไตหวัน วดัเหวินหวู เปน
ท่ีประดิษฐานรูปปم�นของเทพเจากวนอู ซึ่งเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตย วดัแหงน้ีสรางขึ้น



 

 

ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที ่20 และเกือบถลมลงมาเมื่อคร้ังเกิดเหตุการณแผนดินไหว
ในป ค.ศ. 1999 โดยบริเวณรอบๆ วัดน้ันเต็มไปดวยงานแกะสลักหินจํานวนมาก มีสิงโต
หินออนสองตัวต้ังอยูบริเวณหนาวัด มูลคากวา 1 ลานดอลลาร ทําหนาที่เฝ�าอารักขาศา
สนสถานแหงน้ี ทางเดินขึ้นสูยอดวัดนั้นเปนบนัไดแคบๆ 365 ข้ัน สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบบวกกบัผนืป�าขางเคียงที่มีความรมร่ืนเขียวขจี ภายใน
วัดน้ันมบีรรยากาศสงบ นาเกรงขาม ภาพที่จะสามารถพบเห็นไดเปนประจําคือ ผูคนท่ีมา
สวดมนต และนักทองเที่ยวที่กําลังถายภาพทะเลสาบจาก หลังคาช้ันใดช้ันหน่ึงของวัด 

 
 
 
 
 
 

นําทานเยี่ยมชมชาอาลีซานที่ โรงงานผลิตชา ชาที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของไตหวัน มรีสชาติหอม มี
สรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจาก
ระดับน้ําทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซ้ือกลับเปนของฝาก 

 
 
 
 
 
 
 

อิสระชอปปم�งที่ ฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดนดักลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงและไดรับ
การกลาววาเปนตลาดนัดกลางคืนที่ใหญท่ีสุดในไตหวัน อยูใกลกบัมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย 



 

 

ตลาดแหงน้ีถูกสรางขึ้นและเติบโตพรอมกบัมหาวิทยาลัย มีรานคา รานขายอาหาร 
เครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารใหเลือกมากมาย และยังเปนแหลงชอปปم�ง เส้ือผา รองเทา 
เครื่องสําอาง คอนแทคเลนส ฯลฯ ท่ีเด็ดสุดสําหรับผูที่ช่ืนชอบชานมไขมุกตลาดแหงน้ีมี 
Onitsuka tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบใหเลือกมากท่ีสุดในไตหวัน 

ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ํา 
ท่ีพัก  CU HOTEL  หรือเท่ียบเทา 
 
 
 
 
 
วันที่ 2  หมูบานสายรุง - รานขนมพายสับปะรด – Duty Free - อนุสรณสถานเจียงไค

เช็ค – ซื่อหลิน ไนท มารเก็ต       
 (B/L/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเท่ียวชม หมูบานสายรุง เปนหมูบานเล็ก ๆ แตมีเสนหของมหานครไทจง 
เดิมคือ มณฑลไถจง เปนมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หมูบานสายรุง ถูก
สรางข้ึนในชวงระหวางป ค.ศ. 1940 – 1950 เพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยช่ัวคราวสําหรับ
ทหาร แตจบลงดวยการเปนตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหลาน้ัน ปจจุบันหมูบานแหงน้ีได
กลายเปนฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยวของมหานครไถจงไปแลว 
จากน้ัน นําทานแวะซ้ือของฝาก รานขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวัน ภายใน
รานมีขนมของฝากมากมายไมวาจะเปนขนมช่ือดังอยางพายสับปะรด อบใหมๆ สดๆ มี
รสชาติของแป�งและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เคกน้ําผึ้ง และ
ของกินเลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซื้ออยางป�อปคอรนชีส 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี Duty Free ซึง่มีสินคาคุณภาพ เครื่องประดับ 
และสินคาเพ่ือเสริมสุขภาพใหทานไดเลือกซื้อมากมาย 



 

 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนู TAKAO HOT POT SET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทุกทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 
205 แสนตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวติัศาสตรสําคัญที่หาดู
ไดยากภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมรีูปปم�นทําจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็คในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมี  ทหารยามยนืเฝ�าอยู 2 นาย
ตลอดเวลา และที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของ
ทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนทีช้ั่นลางของอนุสรณ
สถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัด
โชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมที่แหงน้ีคือ พิธี
เปลี่ยนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุก ๆ ตนช่ัวโมง ต้ังแตเวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลิน ไนท มารเก็ต ตลาดยามค่ําคืนท่ีใหญที่สุดในไทเป 
ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของไตหวัน คือ เตาหูเหม็น หากใครไมไดลิม้ลอง
รสชาติของเตาหูเหม็น ก็ถือวาไมถงึไตหวัน และยังมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตนกําเนิดท่ี
ไตหวันคือ ชานมไขมกุ สวนตลาดคนเดินท่ีมีสินคาหลากหลายชนิดต้ังแตราคาถกูถึงราคา
ปานกลาง มีท้ังสินคาเส้ือผา รองเทา เคร่ืองประดับใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ํา 
ท่ีพัก  RELITE TAIPEI หรือเที่ยบเทา 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 หมูบานโบราณฉือเฟم�น - อุทยานแหงชาติเยหลิว– หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น – ศูนย

เครื่องสําอาง - ซีเหมินติงไนทมารเกต็                                           (B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือเฟم�น เปนหมูบานเล็ก ๆ อยูในอําเภอผิงสี หมูบาน
โบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผานกลางหมูบาน เน่ืองจากในอดีตเคยเปนปลายทางของรถไฟท่ี
ใชขนถานหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทางการไตหวันก็ไดเขามาพัฒนาหมูบานโดยรวมกับ
ชุมชน เน่ืองจากท่ีน่ีมีท้ังน้ําตกขนาดใหญ มีอาหารพื้นเมืองขึน้ช่ือ มีวฒันธรรมท่ีเปน
เอกลักษณ และนอกจากน้ียังเปนที่นิยมในการปลอยโคมลอย โคมลอยของไตหวันมีช่ือวา 



 

 

“โคมขงหมิง” ถกูประดิษฐข้ึนโดยขงเบง ที่ปรึกษาดานการทหารคนสําคัญใน
ประวติัศาสตรยคุสามกก เพ่ือใชเปนเครื่องมือส่ือสารของกองทัพต้ังแตเมื่อครั้งอดีต 
ปจจบุันจะมีเทศกาลโคมไฟ จัดขึ้นทุกปในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตาม
ปฏิทินจันทรคต ิอิสระใหทุกทานถายภาพเก็บบรรยากาศตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิว หน่ึงในสถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติของ
ไตหวันตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป เขตตําบลวานหลี่ ดวยความโดดเดนทาง
ธรณีวิทยากับหินรูปรางแปลกตา ซึ่งภมูิทัศนหินของเยหลิวถือวาเปนหน่ึง ในสิ่งมหัศจรรย
ท่ีมี่ช่ือเสียงมากที่สุดในโลกอีกแหงหน่ึง เปนชายหาดที่มีช่ือเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ีมี
รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกดิจากการกดักรอนของน้ําทะเล ลมทะเล และการเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลกประกอบดวย โขดหิน ชะงอนหินทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี
และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหูรังผึ้ง ซึง่มช่ืีอเสียงทั่วท้ังเกาะไตหวัน และ
ท่ัวโลก ใหทานอิสระถายภาพตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD YEHLIU 
 
 
 
 
 
  



 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ที่ต้ังอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟم�น 
ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศแบบด้ังเดิมของรานคา รานขายขนมและอาหารตาง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะ
สูตรเมืองจิ่วเฟم�นที่หากใครมาเยือนท่ีแหงน้ีแลวไมควรพลาดอันไดแก บัวลอยเผือก 
ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศกรีมถั่วตัด และที่แหงน้ียังมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี
ดานบนถนนโดยเปนทางลาดชันและเปนขั้นบนัได เพราะแบบน้ีจึงทาํใหโซนน้ีทุกทานจะ
มองเห็นเปนภาพโรงน้ําชาท่ีเปนอาคารไมต้ังเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนดังในรปูท่ี
สวยงาม ซึ่งกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับภาพยนตรอนิเมชันเร่ืองดังจาก เร่ือง 
SPIRITED AWAY จากคาย STUDIO GHIBLI 
 

 
  
 
 

จากน้ันนําทานสู ศูนยเครื่องสําอาง Cosmetic Shop เพ่ือใหทานไดเลอืกซื้อ
เครื่องสําอางและสินคาเกี่ยวกับความงามอ่ืน ท่ีไดรับความนิยมท่ีขึ้นชื่อจําพวกยา และ
น้ํามันนวด  หลังจากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง หรือซีเหมินติงไนทมารเกต็ 
ต้ังอยูในเมืองไทเป ท่ีแหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ัน
ท่ีทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน 
เส้ือผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอาง หรือของกิ๊บชอปมากมายท่ีมใีหอัพเดทแฟช่ันเรื่อย 
ๆ ไมวาจะเปนของที่มแีบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีน้ียังถือไดวามี
ราคาท่ีถูกเหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกนัอยางจุใจ                                           

ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ํา 
ท่ีพัก  RELITE TAIPEI หรือเที่ยบเทา 
 
 



 

 

 
  
 
 
 
วันที ่4  วัดหลงซาน- ตึกไทเป 101 (รวมคาขึ้นตึกชมวิว ช้ัน 89) – MITSUI OUTLET 
PARK – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ                                             
(B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดหลงซานซื่อ หรือ วัดเขามังกร  เร่ิมสรางข้ึนในปค.ศ. 1738 ซึ่งตรง
กับรชัสมัยของราชวงศชิงจักรพรรดิเฉ่ียนหลง เปนวัดเกาแกที่มช่ืีอเสียงและความ
ศักด์ิสิทธ์ิ ทั้งชาวไตหวนัและชาวตางชาติมากราบไหวกันเปนจํานวนมาก มีผูกลาวไววาวดั
หลงซันซื่อเปนท่ีรวมเทพเจาองคตางๆไวมากที่สุดแหงหน่ึงของไตหวันและปจจุบันเปนวัด
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป 
 

 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (รวมคาขึ้นตึกชมวิว ช้ัน 89)  ใหทานไดถายรูปคูกบั
แลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกที่มคีวามสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับ
ในป 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึง่ดานลางเปนหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวม
รานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย  และนําทานสัมผัสประสบการณการขึ้นลิฟตที่เร็ว
ท่ีสุดในโลก ความเร็วอยูที่ 1,010 เมตร/นาที ความสูงของอาคาร: 509.2 เมตร (1,671 
ฟุต) อาคารน้ีนอกจากจะไดสถิติลิฟตที่เร็วที่สุดในโลกแลว ยังเปนอดีตสถิติอาคารที่สูงใน
โลกอีกดวย สถิติลฟิตที่วิ่ง 87 ช้ันใชเวลาเพียง 37 วนิาท ี



 

 

 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนู XIAO LONG BAO   

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบรอยแลว นําทานมุงหนาสู เมืองเถาหยวน  
  
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู หางเอาทเล็ทหลินโควซานจิ่ง ชอปปم�งมอลลนองใหมลาสุดของเมืองนิว
ไทเป เขตหลินโคว ถือเปนหางเอาทเล็ทท่ีมีขนาดใหญมากท่ีสุดในภาคเหนือของไตหวันซ่ึง
ไดมีการเปดตัวไปเมื่อ 27 มกราคม 2016 ที่ผานมาภายใตการดําเนินการโดยบริษัท 
Japanese Mitsui เจาของหางเอาทเล็ทช่ือดังจากประเทศญี่ปุ�น ดวยการออกแบบจาก
แนวคิดความไมเรงรบีและการพักผอนวันหยุดสไตลรีสอรท “ขุมสมบัติของผืนป�าลึกทาง
ใต” (SOUTHERN TREASURE FOREST) เนนใหมีพื้นที่กวางโลงและเปนศูนยกลาง
ความสะดวกสบายเพ่ือใหเปนทางเลือกท่ีดีที่สุดของการทองเที่ยวและชอปปم�งอยาง
เพลิดเพลินในไตหวัน 
นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
ระหวางน้ันทุกทานยังสามารถชอปปم�ง เลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน 

20.05 น.   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่  TG 635   
22.50 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความทรงจําสุด

ประทับใจ 



 

 

หมายเหตุ    โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ
การจราจร, การเมือง, สายการบิน และฤดกูาล 

** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที ่
กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 

อัตราการคาบริการ 
GROUP SIZE 24 PAX 

 
**อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง 24 ทาน หากมีผูเดินทางไมครบตามที่กําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มอัตราคาบริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
- ราคาไมรวมต๋ัว 10,000 บาท 
- ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป 5,000 บาท (กรณีเด็กอายุเกิน 2 ป ใหคิดปนผูใหญ นับวันเกดิจาก
วันที่กลับจากไตหวัน) 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 
(ราคาตอทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม อุณหภูมิ 

04-07  ตุลาคม  2562 17,990.- 5,000.- อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 
20℃ 

31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน  
2562 18,990.- 5,000.- อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 

20℃ 
08-11  ธันวาคม  2562 20,990.- 5,000.- อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 

16℃ 
12-15  ธันวาคม  2562 20,990.- 5,000.- อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 

16℃ 
13-16  ธันวาคม  2562 19,990.- 5,000.- อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 

16℃ 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ (ต๋ัวกรุป) ตามเสนทางที่ไดระบุไวในโปรแกรม คาภาษีสนามบินทุก
แหง 
2. คาโรงแรม ที่พัก ตามที่ไดระบุไวในโปรแกรม หรือเทียบเทา (พักหองละ 2-3 ทาน) 
3. คาอาหาร คาเขาชมสถานที่ และคายานพาหนะ ตามที่ไดระบุไวในโปรแกรม 
4. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน อาหาร - เครื่องด่ืม, คาซักรีด, คาโทรศัพท 
และคาทําหนังสือเดินทาง เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
3. คาภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม 
คาทิปหัวหนาทัวร ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน จํานวน 2,000 บาท 
**กรุณาย่ืนคาทิปใหกบัหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก)** 
เง่ือนไขการชําระเงิน  
1. มดัจําการจอง ทานละ 10,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผานธนาคาร พรอมสง
หลักฐานการชําระเงินใหเจาหนาที่  **ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน** 
2. การจายสวนที่เหลือ กรุณาชําระยอดเงินท้ังหมดกอนออกเดินทางอยางนอย 15 วันกอน
เดินทาง มิฉะน้ันจะถือวาทาน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัตโนมัติ 
3. สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของผูท่ีออกเดินทาง (ตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1. กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มฉิะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
มัดจํา 



 

 

2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15-30 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% 
ของอัตราคาบรกิาร 
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
ในทุกกรณี 
หมายเหตุ : สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ (นอกเหนือจาก
รายการตามทัวร) หรือดําเนินการใดๆ  
ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงที่บริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันการออกเดินทางของทัวร
น้ันๆ มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น 
เง่ือนไขการรับบริการ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ กต็ามถือเปน
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม
คืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทาน
ไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาท่ีน้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย,ไมวาในกรณีใดๆทั้งส้ินม,ท้ังคาเสียเวลา,คาเสียโอกาส,คาเสีย
ความรูสกึ และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลวเปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  



 

 

- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น 
- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบนิ ทางบรษัิทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัท
จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 
- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบน
หนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวนบาง
สายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู
เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับ
สายการบินเทาน้ัน) 
โปรดอานขอมูลท้ังหมดกอน ทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ี เม่ือทานจอง
ทัวรและชําระเงินมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่ ทางบริษัทฯ แจงไว

ขางตน 
 
 

 

 

 

 

 


