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ไต้หวัน 5 วัน 
เถาหยวน –  ไถจง – ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจนัทรา 

วัดพระถังซำจัง๋ – วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี ้– หมู่บ้านฮิโนก ิเจี้ยอี้ – อุทยานอาลซีัน – นั่งรถไฟโบราณ  
ป่าสน 2,000 ป ี– ทะเลสาบสองพี่น้อง – นั่งรถไฟหัวจรวด – ไทเป – ซีเหมินติง – ปล่อยโคมลอยสือเฟิ่น 

อุทยานเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตลาดซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต  
วัดหลงซาน - เจียงไคเชค็ 

 
 

 
 

 
 

 
 

เดินทาง 12-16 เมษายน 2566  
 
 โดยสายการบินไทย (สะสมไมล์ได้ 50%) 

 

วันแรกของการเดินทาง  
กรุงเทพฯ – เถาหยวน – ไถจง – ร้านไอศคกรีมมิยาฮารา่ – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต   
05.00 น. คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย 
พบพนักงานต้อนรับ และมัคคุเทศก ์ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายช่ือและโบว์สี  
รับหนังสือเดินทาง บัตรที่นั่งเครื่องบิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า – ออกเมือง 

หมายเหตุ  สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทั่วโลก อนุญาตให้นำของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัว
ขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกนิ 100 มิลลิลติร/ขวด/กระปุก/หลอด เท่านั้น 

08.15 น. โดยเที่ยวบินที่ TG 632 นำท่านบินสู่เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
12.45 น. ถึงสนามบินเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน นำผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
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เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ORCHARD PARK TAOYUAN 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของ

ไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะ
ไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดใน
ไต้หวัน จากนั้นแวะ ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า (MIYAHARA ICE CREAM) ร้านไอศกรีมชื่อดังกลาง
เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน ซึ่งภายในร้านมีตกแต่งเป็นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ไฮท์ไลของที่นี้จะ
เป็นไอศกรีมที่มีหลากหลายรสชาติที่ทำจากผ  ลไม้ท้องถิ่นที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีและยังมีท๊อปปิง
ที่หลากหลาย เช่น พายสับปะรด ชีสเค้กและอื่นอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ (ไม่รวมค่าไอศกรีม) 

  
ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร XIN MALA HOT POT ชาบูหม่าล่า 

หลังอาหารนำทุกท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน เฟิงเจี๋ย
ไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญี่ทึ่สุดในเมืองไถจง 
ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย ไม่ว ่าจะเป็น
กระเป๋า เสื้อผ้า หรือรองเท้าผ้าใบ อาทิเช่น ONISUKA 
TIGER, NEW BALANCE, ADIDAS, NIKE, K-SWISS เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองให้ทุกท่านได้ลองลิ้ม
ชิมรสกันมากมาย 
นำเข้าสู่ที่พัก“โรงแรม THE SUN HOTSPRING” (บริการอาบน้ำแรใ่นห้องพัก)  
หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว  

  
วันที่สองของการเดินทาง  
ไถจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี ้– หมู่บ้านฮิโนก ิ
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน 

และเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง มั่งคั่งด้วยทรัพยากร 
และทัศนียภาพที่สวยงาม นำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่
เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญ ที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้
มีความยาวถึง 33  กิโลเมตร จากนั้นนำท่านชม วัดพระถังซำจั๋ง ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยัน
จันทรา หรือเรียกอีกอย่างว่า วัดเสวียนจั้ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระ
ถังซำจั๋ง วัดแห่งนี้มียังมีศาสนสถานที่สำคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัม
จั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่าน
ป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น 
รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย 
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เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หิงหาน  
บ่าย นำท่านชม วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของ

ไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้า
แห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 
1 ล้านเหรียญ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจี้ยอี้ นำชม หมู่บ้านฮิโนกิ (HINOKI VILLAGE) ที่
ประกอบไปด้วยอาคารบ้านไม้สไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม 28หลัง ที่สร้างด้วยไม้ฮิโนกิ(ไม้สนไซเปรส) เป็น
หมู่บ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีการปรับปรุงบำรุงรักษาตลอด อาคารสถาปัตยกรรมและ
การจัดตกแต่งสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบย้อนยุค ร้านขาย
ของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี่  มีร้านอาหาร ร้านขาย
ขนมเครื่องด่ืม ร้านขายของที่ระลึก งานเฟอร์นิเจอร์และของฝากแฮนด์เมดที่ทำจากไม้ฮิโนกิ อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้า และถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สเต็กกะทะร้อนสไตล์ไต้หวัน  

นำเข้าสู่ที่พัก“โรงแรม HI CHIAYI” หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

วันที่สามของการเดินทาง  
เจี้ยอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ปา่สน 2,000 ป ี– ทะเลสาบสองพี่น้อง – นั่งรถไฟหัวจรวด – 
ไทเป – ซีเหมนิติง 
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานอาลีซัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชม อุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี 
ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและ ศิลปินมากมายมาหา
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา  ลำเนาไพร 
สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนพร้อมทั้งให้ท่านได้
เดินชม ป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอก
จางๆ เหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความทรงจำ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่ง เป็น
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อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็น
อุทยานฯที่มี ความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธ์สดชื่น และมีต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ 
ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบ
ที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันที่ทะเลสาบแห่งนี ้

 
เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมืองในอุทยาน 
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟหัวจรวดเข้า เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อป

ปิ้งชื่อดัง ซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน แหล่ง ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังใน
เมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเรา ก็คงเทียบได้กับได้ชื่อว่าสยามสแคว์แห่งไทเป แหล่งรวมเทรนด์
วัยรุ่นใหม่ๆ เสื้อผ้า กระเป๋ากิ๊ปช้อปสินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่น
ทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่ง
เสื้อผ้าแฟช่ันแล้ว ซีเหมินติง มีโซน อาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์สไตล์ปิ้งย่าง BEAR ONE B.B.Q.  

นำเข้าสู่ที่พัก“โรงแรม CHAM CHAM TAIPEI” หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 
วันที่สี่ของการเดินทาง  
ไทเป – ปล่อยโคมลอยสือเฟิ่น – อุทยานเยห่ลิ่ว - พิพิธภณัฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101(ขึ้นชมวิวชั้น 89) – ตลาดซื่อหลิน
ไนท์มาร์เก็ต 
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เที ่ยวเมืองเก่าซือเฟิ่น   (SHIFEN OLD STREET) และปล่อยโคมลอย (SKY 
LANTERN) (2ท่าน ต่อ 1โคม) เป็นชุมชนริมทางรถไฟสายเก่าอย่างสายรถไฟผิงซี (PING XI LINE ) 
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เมื่อก่อนเป็นเส้นทางลำเลียงถ่านหินสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน  มีถนนเลียบทาง
รถไฟที่มีตลาดขายของกิน ขนมหวาน ของฝาก ของที่ระลึกขนมถั่วตัดที่เป็นขนมท้องถิ่นของไต้หวัน 
และที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือ การปล่อยโคมลอย ปัจจุบันมีถึง 4 สีด้วยกัน ต่างสีต่างขอได้ในแต่ละเรื่อง
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เลย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน 
มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวัน เริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อ
ครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทํา ให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่า
ตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้  ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจาก
ทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ 

 
เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเลพื้นเมือง ซ่ือเจ่เหม่ย  
บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้ เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและ

ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5 ,000 ปี 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชาน
กรุงไทเป และเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้
กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บ
รวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไว้มีจํานวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็น
จํานวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และ
หยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นมีให้ชมตลอดปี จากนัน้นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เพื่อชมวิว
ชั้น 89 และวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า DAMPER เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งของไต้หวัน 

 
 
 
 
 
 
ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารติ่งไท่ฟง เสี่ยวหลงเป่า 
  (ทางบริษัทจะเปลีย่นรถบัสอกีคันมาบริการเนื่องจากรถคนัแรกจะเกิน 12 ชั่วโมง) 
 หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง

ไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพืน้เมือง และตลาดคนเดิน อาหารพืน้เมืองที่ขึน้ช่ือสดุ
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ของไต้หวนัคือ เต้าหู้ เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้วไม่ได้ลิม้ลองรสชาติของเต้าหู้ เหม็น ก็ถือวา่ไปไม่
ถึงไต้หวนั 
นำเข้าสู่ที่พัก“โรงแรม CHAM CHAM TAIPEI” หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 

วันที่ห้าของการเดนิทาง  
ไทเป – วัดหลงซาน – เจียงไคเชค็ – สนามบิน – กรุงเทพฯ 
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเยี่ยมชม วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์
ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนต์กันเป็นจํานวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลาย
ครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้
เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิด
เดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร  จากนั้นนำทุกท่านสู่ 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั ้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบนชั้น
ล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ  ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มี
ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอ
แสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน อิสระถ่ายภาพ 
 

 
  เสร็จเรียบร้อยนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
14.05 น.  โดยเที่ยวบินที่ TG 633 นำท่านบินสู่กรุงเทพฯ  
16.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ................สวัสด ี
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อัตราค่าบริการ 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) พักเดี่ยว 

11-15,12-16 เมษายน 2566 49,300 46,300 41,300   8,500 

คณะทัวร์ออกเดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน หากคณะทัวร์มีต่ำกว่ากำหนด บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  
คิดอัตรา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
 
อัตรานี้รวมบริการ 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด) 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางสายการบินไทย TG กำหนด (โหลดใตเ้ครื่อง 20 กิโลกรัม / ต่อท่านเท่านั้น) 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท  

และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 250,000 บาท 
• ค่าประกันการเดินทางและค่าน้ำมันเช้ือเพลิงที่มีการจัดเก็บเพ่ิม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สำหรับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
• สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไมร่วมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 
 
เงื่อนไขในการจอง    
กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน เมื่อทำการจอง และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 14 
วัน (การไม่ชำระเงนิค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่าย ไมว่่าด้วยสาเหตใุด ๆ ผู้จัดมี
สิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 
30 วัน   
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การยกเลิก (ถอืเป็นช่วงเทศกาล) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 40 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จา่ย    
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 - 30 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25 – 40 วันหักคา่มัดจำ 10,000- บาท  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 – 15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20 – 24 วัน หักค่ามัดจำ 20,000-บาท  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4 – 10 วัน  ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 4 – 19 วัน หักคา่ใช้จ่าย 50 – 75% ของราคา

ทัวร ์ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 3วัน หักค่าใชจ้่าย 100%ของราคาทัวร ์ 
• ผู้เดินทางเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ประเทศนั้นๆ หรอืเข้าเมือง

โดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จา่ย 100%   
 

หมายเหตุ  
1) ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ทา่น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า   ทางเรายินดีทีจ่ะประสานงาน ในการเดินทางกรุ๊ปทัวร์อื่นตามความประสงค์  
2) ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎิวัติ 

อุบัติเหตุ และอืน่ ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จดั หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ   

4)ขอสงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณท์ี่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชือ้เพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมกีารเรียกเก็บเพิ่มเติม 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ
ชำระแบบ 

 ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมี
เงื่อนไข   

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ  

7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอำนาจของ   ผู้จัดกำกับเท่านั้น  

8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น   

9.) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ การ
เข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

10.)ในกรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งแล้วข้างต้น   
11.)  ในกรณีที่ท่านซื้อของกับร้านค้าในต่างประเทศเป็นดุลยพินิจของลูกค้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การไม่รับผิดชอบ ความเสียหายของสินค้า การคืนภาษีของสินค้า และอื่นๆ เนื่องจากการซื้อขายสินค้านั้นเ ป็นการตกลง
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายนั้น 
 


