
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร์
สายการบนิ  VIETJET AIR (VZ) ประตู ทางเขา้เบอร์ 10 โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

09.00 น. บนิลัดฟ้าสูเ่มอืงไทจง ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Vietjet Air เทีย่วบนิทีV่Z560 

13.45 น. ถงึ สนามบนินานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

แลว้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่ง ๆ ของไตห้วัน 

ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

บา่ย  บรกิาร Snack Box set (ชานม+ขนมเคก้) และเดนิทางสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง)  

น าทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่

ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่น
สามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะ

มีรูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธบิดีเจียง
ไคเช็คในท่าน่ังขนาดใหญ่ที่มีใบหนา้ยิ้มแยม้ 

และจะม ี ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา 
และที่ก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญา
ทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู่ 3 ค า คอื 

จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซน
ทีช่ัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดง

ประวัตขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทัง้
ทั ้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช ้รวมถึง

ภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มที่

แห่งนี้คือ พธิเีปลี่ยนเวรทหาร ซึง่จะมีทุก ๆ 

ตน้ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทกุ
วัน จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมิ

นตงิ หรอืซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูใ่น
เมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยาม

แสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่
ทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมี
ของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชั่น 

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง หรือ
ของกิ๊ บชอ้ปมากมายที่มีใหอ้ัพเดทแฟชั่น

วันที ่1      สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ไทจง – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต (-/L/-)                                                  



เรือ่ย ๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้่ามรีาคาที่
ถกูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจใุจ 

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ 

 พกัที ่TAIPEI : RELITE TAIPEI หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก รา้นขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วัน ภายในรา้นมขีนมของ

ฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชือ่ดังอยา่งพายสบัปะรด อบใหม่ๆ  สดๆ มี

รสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อีกทัง้ยังมีพาย

เผอืก เคก้น ้าผึง้ และของกนิเล่นไม่ว่าเด็กหรอืผูใ้หญ่ก็นิยมซือ้อย่างป๊

อปคอรน์ชสี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ หนึง่ใน

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วันตัง้อยูท่างตอนเหนือสดุของ

เมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตต าบลว่านหลี่(Wanli District) 

ดว้ยความโดดเดน่ทางธรณีวทิยากับหนิรปูรา่งแปลกตา ซึง่ภมูทิศัน์หนิของเยห่ลวิถอืว่าเป็นหนึง่ ในสิง่

มหัศจรรย์ที่มี่ช ือ่เสยีงมากที่สุดในโลกอกีแห่งหนึ่ง เป็นชายหาดที่มีชือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่ี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจาก

การกัดกร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และ

ก า ร เ ค ลื่ อ น ตั ว ข อ ง เ ป ลื อ ก โ ล ก

ประกอบดว้ย โขดหิน ชะง่อนหินทราย

รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินีและ

รองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้

รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั ้งเกาะไตห้วัน 

และทั่วโลก ใหท้่านอสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบุันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ที่

มชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกับบรรยากาศ

แบบดั ้งเดิมของรา้นคา้ รา้นขายขนมและ

อาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืง

จิว่เฟ่ินที่หากใครมาเยือนที่แห่งนี้แลว้ไม่ควร

พลาดอันไดแ้ก่ บัวลอยเผอืก ลูกชิน้ปลาสตูร

โบราณ และไอศกรีมถั่วตัด และที่แห่งนี้ยังมี

การประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนโดย

เป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บันได เพราะแบบนี้

จงึท าใหโ้ซนนี้ทุกทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรง

น ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกันไป

เหมอืนดังในรปูทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบันดาล

ใจใหก้ับภาพยนตรอ์นเิมชนัเรือ่งดังจาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั(3) ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู (Set Manu) 

 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณฉอืเฟ่ิน (Shifen) เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ อยู่ในอ าเภอผงิส ีหมู่บา้น
โบราณทีม่ทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เนื่องจากในอดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถา่น

หนิ เมือ่ยคุสมัยเปลีย่นไป ทางการไตห้วันก็ไดเ้ขา้มา
พัฒนาหมู่บา้นโดยร่วมกับชุมชน เนื่องจากที่นี่มีทัง้
น ้าตกขนาดใหญ ่มอีาหารพืน้เมอืงขึน้ชือ่ มวีัฒนธรรม

ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ และนอกจากนี้ยังเป็นทีน่ยิมในการ
ปล่อยโคมลอย โคมลอยของไตหวันมีชือ่ว่า “โคม

ขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบง้ ที่ปรึกษาดา้น
การทหารคนส าคัญในประวัตศิาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อ
ใชเ้ป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตัง้แต่เมื่อครัง้

อดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟ จัดขึน้ทุกปีในวัน
หยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทิน

จันทรคติ อิสระใหทุ้กท่านถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ
ตามอัธยาศัย  

วันที ่2        ไทเป – รา้นขนมพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาตเิยห่ลวิ – หมูบ่า้นโบราณจิว๋เฟ่ิน –     (B/L/-) 
                 หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน  – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – ตกึไทเป 101 – ซือ่หลนิ ไนท ์มารเ์ก็ต 



จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง Cosmetic Shop เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องส าอางและ
สนิคา้เกีย่วกับความงามอืน่ ทีไ่ดร้ับความนิยมทีข่ ึน้ชือ่

จ าพวกยา และน ้า  มันนวด ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน
เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนด์

มารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 
ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงู

ถึง 508 เมตร ซึ่งดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ที่
รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิ
เชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, CHANEL, COACH, 

GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS 
VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, 

PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, 
TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นช ้

อปป้ิง ตลาดซือ่หลนิ ไนท ์มารเ์ก็ต ตลาดยามค ่าคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงอาหาร หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ 

  พกัที ่TAIPEI : RELITE TAIPEI หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(4)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี Duty Free ซึง่มสีนิคา้คุณภาพ เครือ่งประดับ และสนิคา้เพือ่เสรมิ
สขุภาพใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว (ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) ทัศนียภาพอันงดงามของหนานโถวดงึดูดนักปีนเขาและผูท้ีร่ักธรรมชาตจิากทั่ว
โลก มาเยอืนในภมูภิาคนี้ ทา่นจะไดพ้บสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของไตห้วัน น่ันคอื 
ทะเลสาบสุรยินั – จนัทรา จากนัน้น าท่านล่องเรอืทะเลสาบสรุยิัน – จันทรา ซึง่เป็นอกีหนึ่งสถานที่

ท่อ ง เที่ยวที่โด่ งดั ง  และ เ ป็นที่นิ ยมในหมู่
นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไตห้วัน โดย

บรเิวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่
ส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความ
ยาวถึง  33 กิโลเมตร ใหท้่านล่อง เรือชม

บรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ 
ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทัง้น าคณะนมัสการพระอัฐิ

ของพระถังซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิ
มาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได ้

เมือ่ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน – จันทรา 
น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ซึง่ถอืเป็นของกนิ หรอืของ
ทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มา

เยือนยังทะเลสาบสุรยิัน – จันทรา ถือไดว้่าใคร
มาก็ตอ้งลิม้ลอง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(5) เมนูปลาประธานาธบิด ี 
 

 

วันที ่3       ไทเป –  Duty Free – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดกวนอ ู–   (B/L/-) 
                รา้นชา – ฝงเจีย่ไนท ์มารเ์ก็ต  



บา่ย   น าทา่นสกัการะเทพเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่หรอื วดักวนอู เป็นวัดศักดิส์ทิธิอ์กีแหง่ของไตห้วัน ซึง่
ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่ง

ความซือ่สัตยเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวจนีและไตห้วัน 
รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มี

มลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้พาท่าน
แวะชมิชาอาลีซานที่ รา้นชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุด

ของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยละลาย
ไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็น
พันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่น

ไทยนิยมซือ้กลับเป็นของฝาก น าท่านอสิระชอ้ป
ป้ิงที่ ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่

มีชอืเสยีงของเมืองไทจงและไดร้ับการกล่าวว่า
เป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน อยู่

ใกลก้ับมหาวทิยาลัยฝงเจีย่ ตลาดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้

และเตบิโตพรอ้มกับมหาวทิยาลัย มรีา้นคา้ รา้นขายอาหาร เครือ่งดืม่ รวมถงึภตัตาคารใหเ้ลอืกมากมาย 
และยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งส าอาง คอนแทคเลนส ์ฯลฯ ทีเ่ด็ดสดุส าหรับผูท้ีช่ ืน่

ชอบชานมไข่มุกตลาดแห่งนี้มี Onitsuka tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเ้ลือกมากที่สุดใน
ไตห้วัน 

 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ 

 พกัที ่TAICHUNG : MILLER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่4       ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – กรุงเทพฯ                                                                 (B/-/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเที่ยวชมหมู่บา้นสายรุง้ หรอื เรนโบว ์วลิเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้น
เล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์ของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็นมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน 
(ไตห้วัน) หมูบ่า้นสายรุง้ ถกูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปีค.ศ. 1940 – 1950 เพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยชัว่คราว

ส าหรับทหาร แต่จบลงดว้ยการเป็นตัง้ถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้ได ้
กลายเป็นฮอตสปอตส าหรับการทอ่งเทีย่วของมหานครไถจงไปแลว้ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

12.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตไิทจง เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
14.30 น.         เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Vietjet Air เทีย่วบนิทีV่Z561 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



อตัราคา่บรกิาร 

เดอืนมถินุายน 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พักเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

 17 – 20     มถินุายน     11,990 4,000 

 29 มถินุายน – 2 กรกฎาคม         12,990 4,000 

เดอืนกรกฎาคม 2562 

 13 – 16     กรกฎาคม     14,990 4,000 

 14 – 17     กรกฎาคม     14,990 4,000 

 26 – 29     กรกฎาคม     14,990 4,000 

เดอืนสงิหาคม 2562 

   9 – 12     สงิหาคม     14,990 4,000 

 13 – 16     สงิหาคม    13,990 4,000 

เดอืนกนัยายน 2562 

 26 – 29     กนัยายน   13,990 4,000 

เดอืนตลุาคม 2562 

 12 – 15     ตลุาคม    14,990 4,000 

** รายการสแีดง เป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยุด  

อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 
 หมายเหต ุ** เด็ก คอื อายุต า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั (นบัจากวนัทีก่ลบัจากตา่งประเทศ) 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันรว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ
รา้นรัฐบาล คอื ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทาง

บรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่
กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใด ๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุก

เมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก
ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NTD /ทา่น 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นื
มดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย
แลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

หมายเหต ุ**ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ** 

กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า
ทัง้หมด เนื่องจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ตัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามันที่
ยังมไิดช้ าระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วันกอ่นการเดนิทาง 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอื

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

กรณนัีกท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกู
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใด ๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ ๆ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
3. การตดิต่อใด ๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

4. กรณีแฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสอืเดนิทางมอีายุการใชง้าน 
6 เดอืนขึน้ไป) 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณใีด ๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด
อย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่ง ๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน า
เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื 
Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอื

คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใด ๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึเสาร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

วธิกีารช าระเงนิ 



เง ือ่นไขอืน่ ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แต่

ทางบรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนอือ านาจ
และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่  
ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่าง

ตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ ๆ  
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ เช่น 

การยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรอื
สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ ๆ ทีจ่ะ
ส่งผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่ว่าใน

กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ่้ายทีบ่รษัิทจ่ายไปแลว้ เป็น
ตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน
ใหก้ับท่าน เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  
- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้ส ิน้ 
- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนด

ไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้่าน แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ่้าย
ที่เกดิขึน้จรงิ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวซี่าของประเทศที่ท่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่่าน

เดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 
- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นคา่บรกิารในกรณทีีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนยีม

น ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง 
- เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิชุดนี้เป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุไวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ 

จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้
นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ด ินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ที่สามารถ

เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับสายการบนิเท่านัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนส่งเมือ่เกดิ
การสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 
ท่องเทีย่วนี ้หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้ง
ขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถ
น ามาขอคนืเงนิไดค้่าบรกิารที ่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯได ้

ช าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้่านไม่ได ้
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะ

เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและ
ค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 

 


