
 

 

รหัสทัวร SNT1902926 
ทัวรไตหวัน PREMIUM PLUS TAIWAN COUNTDOWN  
4 วัน 3 คืน (TG) 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจ๋ัง วดัเหวินหวู ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต หมูบานสายรุง  
วัดหลงซานซื่อ หรือ วัดเขามังกร  ตลาดซื่อหลิน ไนทมารเก็ต หมูบานโบราณฉือเฟم�น  
อุทยานแหงชาติเยหลิว หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ตลาดซีเหมินตงิ อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค  
ตึกไทเป 101  
เฉลิมฉลองชมพลุและรวม COUNTDOWN NEW YEAR 2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วดัพระถงัซัมจั๋ง – วัด
เหวินหวู       – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา – ฝงเจ่ียไนทมารเก็ต (-/L/-)                                           
05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4  

เคานเตอร C ประตูทางเขาเบอร 2  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 

08.25 น. นําคณะออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่  TG 
632   

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวนั หลังจากผานการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว นําทานสู เมืองหนานโถว  

เที่ยง บริการอาหารกลางวันทาน ดวย SNACK BOX SET 
 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนทะเลสาบน้ําจืดจากธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของเกาะไตหวัน ตั้งอยูใน
ภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่ตอนกลางของ
เกาะ มีช่ือเสียงดานความสวยงามจนไดรับการ
ขนานนามวาเปน “สวสิเซอรแลนดแหงไตหวัน” 
จุดเดนคือพ้ืนน้ําสีฟ�าอมเขียวสองประกายพรอม
ฉากหลังเปนภูเขาสูงใหญอุดมไปดวยพ้ืนท่ีป�าเขียว
ชอุมอันอุดมสมบูรณและภูมิอากาศท่ีเย็นสบาย
ตลอดทั้งป เปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศยอด
นิยมอีกแหงหน่ึงของชาวไทเป ที่มาของช่ือ “Sun 
Moon Lake” เน่ืองจากเม่ือมองภาพรวมของทะเลสาบจะเห็นไดอยางชัดเจนวาทางดานฝم�ง
ตะวันออกมีลักษณะคลายกับพระอาทิตยในขณะเดียวกันทางดานตะวันตกจะคลายกบัพระจันทร
เส้ียว ซึ่งมีเกาะลาลู (Lalu) กลางทะเลสาบเปนตัวแบงอาณาเขตระหวางฝم�งสุริยันและจันทราไว
เปนสองฝم�ง โดยแตเดมิน้ันเกาะลาลูมีขนาดใหญกวาน้ีมากแตเพราะเหตุแผนดินไหวครั้งใหญใน
ไตหวันจึงเหลือขนาดเพียงนิดเดียวทําใหไมสามารถมองเห็นลักษณะของสุริยันจันทราไดชดัเจน
นัก   
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อีกท้ังนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ังที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ทีอั่นเชิญมาจากชมพูทวีป 
รวมถึงของกินที่พลาดไมไดเมื่อใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา น่ันคือ ไขตมใบชา
อามา ซึ่งถือเปนของกนิ หรือของทานเลนที่เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบ
สุริยัน – จันทรา ถือไดวาใครมาก็ตองลิ้มลอง 
วัดเหวินหวู ต้ังอยูทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตอนกลางของมณฑลหนานโถว สราง
ข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1938 เปนวัดศักด์ิสิทธ์ิอีกแหงหน่ึงของไตหวัน วดัเหวินหวู เปนท่ีประดิษฐานรูป
ปم�นของเทพเจากวนอูซึ่งเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตยวัดแหงน้ีสรางขึ้นในชวงครึ่งแรกของ
ศตวรรษท่ี 20 และเกือบถลมลงมาเม่ือครั้งเกิดเหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 1999 โดย
บริเวณรอบๆวดันั้นเต็มไปดวยงานแกะสลักหินจํานวนมาก มีสิงโตหินออนสองตัวต้ังอยูบริเวณ
หนาวัด มูลคากวา 1 ลานดอลลาร ทําหนาท่ีเฝ�าอารักขาศาสนสถานแหงน้ี ทางเดินขึ้นสูยอดวัด
น้ันเปนบันไดแคบๆ 365 ขั้นสามารถมองเหน็ทัศนียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบบวกกบัผนืป�า
ขางเคียงที่มีความรมร่ืนเขียวขจี ภายในวัดน้ันมีบรรยากาศสงบ นาเกรงขาม ภาพท่ีจะสามารถ
พบเห็นไดเปนประจําคือ ผูคนที่มาสวดมนตและนักทองเท่ียวท่ีกําลังถายภาพทะเลสาบจาก
หลังคาช้ันใดช้ันหน่ึงของวัด 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเยี่ยมชมชาอาลีซานที่ โรงงานผลิตชา ชาท่ีข้ึนช่ือที่สุดของไตหวัน มรีสชาติหอม มี
สรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล 
และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระชอปปم�งที่ ฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชือเสียงของเมืองไทจงและไดรับการ
กลาววาเปนตลาดนัดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน อยูใกลกบัมหาวิทยาลัยฝงเจ่ีย ตลาดแหงน้ี
ถูกสรางขึ้นและเติบโตพรอมกับมหาวิทยาลัย มีรานคา รานขายอาหาร เครื่องด่ืม รวมถงึ
ภัตตาคารใหเลือกมากมาย และยังเปนแหลงชอปปم�ง เส้ือผา รองเทา เคร่ืองสําอาง คอนแทค



 

 

เลนส ฯลฯ ท่ีเด็ดสุดสําหรับผูที่ช่ืนชอบชานมไขมุกตลาดแหงน้ีม ีOnitsuka tiger ลดราคา
เยอะท่ีสุด และมีแบบใหเลือกมากท่ีสุดในไตหวัน 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก  STAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
DAY 2 
หมูบานสายรุง-ศูนยสรอยสุขภาพเจอมาเนียม-Duty Free-วดัหลงซาน-รานพายสับประรด               
-ซื่อหลินไนทมารเก็ต  - COUNTDOWN NEW YEAR 2020 (B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเที่ยวชม หมูบานสายรุง เปนหมูบานเล็ก ๆ แตมีเสนหของมหานครไทจง เดิมคือ 
มณฑลไถจง เปนมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หมูบานสายรุง      ถูกสรางขึ้น
ในชวงระหวางป ค.ศ. 1940 – 1950 เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยช่ัวคราวสําหรับทหาร แตจบลงดวย



 

 

การเปนตัง้ถิ่นฐานถาวรของทหารเหลาน้ัน ปจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเปนฮอตสปอตสําหรับ
การทองเท่ียวของมหานครไถจงไปแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเลือกซื้อ สรอยเพ่ือสุขภาพเจอมาเนียม  ที่นักทองเที่ยวทุกทานที่มาไทเปก็คงไม
อยากท่ีจะพลาดแวะไปเลือกซื้อสรอยสุขภาพ มาเปนเครื่องประดับ ซึง่สรอยชนิดนี้เปน
เคร่ืองประดับท่ีลํ้าคาของชาวไตหวันมาต้ังแตโบราณ ซึง่มีหลากหลายชนิดดวยกัน ทั้งที่แบบ
สรอยคอ สรอยขอมือ ซึ่งสามารถชวยในเร่ืองของการไหลเวียนของเลือดในรางกาย ซึ่งตอนน้ี
กําลังเปนที่นิยมของคนเอเชียเปนอยางมาก และนําทานชอปปم�งตอที่ชรานคาปลอดภาษี DUTY 
FREE ซึ่งมีสินคาคุณภาพตางๆมากมาย อาทิเชน เคร่ืองประดับ สินคาเพื่อเสริมสุขภาพตาง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดหลงซานซื่อ หรือ วัดเขามังกร  เร่ิมสรางข้ึนในปค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกบัรัช
สมัยของราชวงศชิงจักรพรรดิเฉ่ียนหลง เปนวดัเกาแกท่ีมีช่ือเสียงและความศักดิ์สิทธ์ิ ท้ังชาว
ไตหวันและชาวตางชาติมากราบไหวกันเปนจาํนวนมาก มีผูกลาวไววาวัดหลงซานซื่อเปนท่ีรวม
เทพเจาองคตางๆไวมากที่สุดแหงหน่ึงของไตหวันและปจจุบันเปนวดัที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป 
 
 
 
 
 
นําทานแวะซื้อของฝาก รานขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวัน ภายในรานมีขนมของ
ฝากมากมายไมวาจะเปนขนมช่ือดังอยางพายสับปะรด อบใหมๆ สดๆ มรีสชาติของแป�งและไส
สับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีกท้ังยังมีพายเผือก เคกน้ําผึ้ง และของกินเลนไมวาเด็กหรอื
ผูใหญก็นิยมซื้ออยางป�อปคอรนชีส 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลิน ไนท มารเก็ต ตลาดยามค่ําคืนท่ีใหญท่ีสุดในไทเป ลิ้มรส
อาหารพ้ืนเมืองที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตหวัน คือ เตาหูเหม็น หากใครไมไดลิ้มลองรสชาติของเตาหู
เหม็น ก็ถือวาไมถึงไตหวัน และยังมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตนกําเนิดที่ไตหวันคือ ชานมไขมกุ สวน
ตลาดคนเดินท่ีมีสินคาหลากหลายชนิดตั้งแตราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคาเส้ือผา 
รองเทา เครื่องประดับใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก  YI-SU HOTEL TAIPEI หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา 22.00 น.  นําทานเดินทางจากโรงแรมไปเฉลิมฉลองชมพลุและรวม COUNTDOWN 
NEW YEAR 2020  
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 3 
หมูบานโบราณฉือเฟم�น – อุทยานแหงชาติเยหลิว – หมูบานจ่ิวเฟم�น - ซีเหมิงติงไนทมารเก็ต                                         
(B/L/-)           
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือเฟم�น เปนหมูบานเล็ก ๆ อยูในอําเภอผิงสี หมูบานโบราณท่ีมี
ทางรถไฟพาดผานกลางหมูบาน เน่ืองจากในอดีตเคยเปนปลายทางของรถไฟท่ีใชขนถานหิน 
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทางการไตหวันก็ไดเขามาพัฒนาหมูบานโดยรวมกบัชมุชน เน่ืองจากท่ีน่ีมี
ทั้งน้ําตกขนาดใหญ มอีาหารพ้ืนเมืองขึ้นช่ือ มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ และนอกจากน้ียังเปน
ที่นิยมในการปลอยโคมลอย โคมลอยของไตหวันมีช่ือวา “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐขึ้นโดยขงเบง 
ที่ปรึกษาดานการทหารคนสําคัญในประวัติศาสตรยุคสามกก เพื่อใชเปนเครื่องมือส่ือสารของ
กองทัพต้ังแตเมื่อครั้งอดีต ปจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟ จัดขึ้นทุกปในวันหยวนเซียว คือวันท่ี 15 
ของเดือน 1 ตามปฏิทนิจันทรคต ิอิสระใหทุกทานถายภาพเก็บบรรยากาศตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิว หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติของไตหวนั
ต้ังอยูทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป เขตตําบลวานหลี ่ดวยความโดดเดนทางธรณีวิทยากับ
หินรูปรางแปลกตา ซึ่งภูมิทัศนหินของเยหลิวถือวาเปนหน่ึง ในส่ิงมหัศจรรยที่มีช่ื่อเสียงมากที่สุด
ในโลกอีกแหงหน่ึง เปนชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ีมีรปูทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึง
เกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวย โขด



 

 

หิน ชะงอนหินทรายรปูรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินีและรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด 
เตาหูรังผึ้ง ซึ่งมีช่ือเสียงท่ัวทั้งเกาะไตหวัน และทั่วโลก ใหทานอิสระถายภาพตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ท่ีต้ังอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟم�น ปจจบุัน
เปนสถานที่ทองเท่ียวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
แบบด้ังเดมิของรานคา รานขายขนมและอาหารตาง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟم�นที่
หากใครมาเยือนที่แหงน้ีแลวไมควรพลาดอันไดแก บัวลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และ
ไอศกรีมถั่วตัด และที่แหงน้ียังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูท่ีดานบนถนนโดยเปนทางลาดชนัและ
เปนขั้นบันได เพราะแบบน้ีจึงทําใหโซนน้ีทุกทานจะมองเห็นเปนภาพโรงน้ําชาที่เปนอาคารไมต้ัง
เรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนดังในรูปที่สวยงาม ซึ่งกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับภาพยนตรอนิ
เมชันเรื่องดังจาก เร่ือง SPIRITED AWAY จากคาย STUDIO GHIBLI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง หรือซีเหมินติงไนทมารเก็ต ต้ังอยูในเมืองไทเป ท่ี
แหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของวัยรุนใน
ไตหวัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน เส้ือผา รองเทา กระเป�า 
เคร่ืองสําอาง หรือของกิ๊บชอปมากมายท่ีมีใหอัพเดทแฟช่ันเร่ือย ๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด
หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีน่ียังถือไดวามรีาคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอป
มากมายใหไดมาชอปปم�งกันอยางจุใจ    
                                         
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก  YI-SU HOTEL TAIPEI หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

DAY 4 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานเครื่องสําอางค - ตึกไปเป101 – เถาหยวน - Mitsui Outlet          
สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภมูิ (B/L/-)                                                         
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทุกทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและรปูภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายใน
อนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในทาน่ังขนาด
ใหญท่ีมีใบหนายิ้มแยม และจะมี  ทหารยามยนืเฝ�าอยู 2 นายตลอดเวลา และที่กําแพงดานใน
หลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนท่ีชัน้ลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งท้ังยังมีการจัดโชวส่ิงของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีก
หน่ึงพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมท่ีแหงน้ีคือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุก ๆ ตนช่ัวโมง ต้ังแตเวลา 
10:00-16:00 ของทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทุกทานเลือกซื้อเคร่ืองสําอางค ณ Cosmetic Shop ท่ีมีหลายหลายชนิดใหทานได
เลือกซื้อ เพลิดเพลินกับการเลือกไปฝากเพ่ือนหรือคนที่ทานรัก หรือจะซื้อเปนของฝากติดไมติด
มือก็ไดเชนกัน 



 

 

นําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิว ช้ัน 89)  ช้ันบนดิน และมีใตดนิอีก 5 ชั้น 
กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1997 มีสถาปตยกรรมการออกแบบสีเขียว (Green Building) ซึ่งเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม รูปทรงของตัวอาคารไดรับแรงบันดาลใจมาจากเจดียของจีนและมีสวนที่ย่ืน
ออกมาทุกๆ 8 ช้ัน  โดยสวนทีย่ื่นออกมาน้ี ส่ือความหมายไดสองนัยยะ คือ นัยยะเกีย่วกบั
สถาปตยกรรมการออกแบบเพ่ือความมั่นคงของโครงสราง และอีกนัยยะที่เกี่ยวของกับความเช่ือ
ดานฮวงจุยของจีน ซึง่เลข 8 น้ัน ถือเปนเลขมงคลของคนจีนท่ีเปนตัวแทนของความรุงเรือง โชค
ลาภ และความรํ่ารวย พ้ืนที่ภายในคอนขางกวางขวาง และตามจุดตางๆ มีบอกประวติัความ
เปนมาเก่ียวกบัการสรางตึกไวอยางละเอียด สวนพระเอกของตึกไทเป 101 กคื็อแดมเพอร 
(Damper) หรือเจาลูกกลมๆ สีเหลืองๆ ขนาดยักษน้ําหนัก 660 ตัน หรือ ราวๆ 660,000 
กิโลกรัม ซึง่มีหนาท่ีลดแรงสั่นสะเทือน การโคลงเคลงของตึกสูงแหงน้ีจากแรงลมได เรียกไดวา
ลูกแดมเพอรน้ันรับบทบาทสําคัญในการสรางความปลอดภัยใหแกตกึไทเป 101 แหงน้ีกระท่ังยัง
ถูกนํามาเปน Mascot ของตึกแหงน้ีอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู หางเอาทเล็ทหลินโควซานจ่ิง ชอปปم�งมอลลนองใหมลาสุดของเมืองนิวไทเป 
เขตหลินโคว ถือเปนหางเอาทเล็ทที่มีขนาดใหญมากที่สุดในภาคเหนือของไตหวันซึ่งไดมีการ
เปดตัวไปเม่ือ 27 มกราคม 2016 ท่ีผานมาภายใตการดําเนินการโดยบริษัท Japanese 



 

 

Mitsui เจาของหางเอาทเล็ทช่ือดังจากประเทศญี่ปุ�น ดวยการออกแบบจากแนวคิดความไมเรง
รีบและการพักผอนวันหยุดสไตลรีสอรท “ขุมสมบัติของผืนป�าลึกทางใต” (SOUTHERN 
TREASURE FOREST) เนนใหมีพื้นท่ีกวางโลงและเปนศูนยกลางความสะดวกสบายเพ่ือให
เปนทางเลือกที่ดีท่ีสุดของการทองเที่ยวและชอปปم�งอยางเพลิดเพลินในไตหวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางน้ัน
ทุกทานยังสามารถชอปปم�ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได ภายในสนามบิน 

20.10 น.     เหินฟ�าสู กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่ TG 635   
23.05 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอมความทรงจําสุด

ประทับใจ 
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ, 
การจราจร, การเมือง, สายการบิน และฤดกูาล 

 
 

 
 

** ËÒ¡·èÒ¹·ÕèµéÍ§ÍÍ¡µÑëÇÀÒÂã¹ (à¤Ã×èÍ§ºÔ¹, Ã¶·ÑÇÃì, Ã¶ä¿) ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨éÒË¹éÒ·Õè 

¡èÍ¹·Ó¡ÒÃ  à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ä¿Åì· ËÃ×Í àÇÅÒºÔ¹ ** 



 

 

อัตราการคาบริการ 

 
**อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง 25 ทาน หากมีผูเดินทางไมครบตามท่ีกําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มอัตราคาบริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 

- ราคาไมรวมต๋ัว 19,990 บาท 
- ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ป 5,000 บาท (กรณีเด็กอายุเกิน 2 ป ใหคิดปนผูใหญ นับวันเกิด

จากวันที่กลับจากไตหวนั) 
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 และมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท 
**กรุณาย่ืนคาทิปใหกบัหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก)** 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 
(ราคาตอทาน) 

พักเด่ียวเพิ่ม อุณหภูม ิ

30 ธันวาคม 2562 – 02 
มกราคม  2563 29,990.- 5,000.- อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 

16℃ 



 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน  
1. มดัจําการจอง ทานละ 10,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผานธนาคาร พรอมสง
หลักฐานการชําระเงินใหเจาหนาที่  
   **ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน** 
2. การจายสวนที่เหลือ กรุณาชําระยอดเงินท้ังหมดกอนออกเดินทางอยางนอย 15 วันกอน
เดินทาง  
   มิฉะน้ันจะถือวาทาน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัตโนมัติ 
3. สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของผูที่ออกเดินทาง (ตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1. กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มฉิะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจํา 
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15-30 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจําเปนตองหัก 50% 
ของอัตราคาบรกิาร 
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
ในทุกกรณี 
หมายเหตุ : สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ (นอกเหนือจาก
รายการตามทัวร) หรือดําเนินการใดๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงที่บริษัทฯ ทราบกอน 
เพ่ือขอคํายืนยันการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
สําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 
 
เง่ือนไขการรับบริการ 

- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ กต็ามถือ
เปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวา
ประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไม



 

 

สามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทาง
ตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทาน
เปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
หยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจ
การควบคุมของบรษัิทฯ และเจาหนาท่ีน้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตาม
รายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย,ไมวาในกรณีใดๆทั้งส้ินม,ทั้งคา
เสียเวลา,คาเสียโอกาส,คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลวเปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบนิ ทางบรษัิทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แต
ทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของ
ประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัว เครื่องบิน ภาษี
เดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรบัข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบน
หนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทได
ดําเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู
เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทาน
ตองการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสีย
คาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูกบัสายการบินเทาน้ัน) 



 

 

- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญ
หายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบรกิารใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทาง
กลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได
คาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได
ชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่
ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณ
ตางๆ ทั้งน้ีทางบรษัิทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 
โปรดอานขอมูลท้ังหมดกอน ทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่ เม่ือทานจองทัวรและ 

ชําระเงินมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ี ทางบริษัทฯ แจงไวขางตน 
 
 
 
 


