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(TPE02) ไต้หวนั_จิ่วเฟ่ิน_5 วนั 3 คนื (SL) 
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โปรแกรม 5 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมือง (-/-/-) 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบินTHAI LION AIR (SL) 

โดยมเีจา้หนา้ทีอ่าํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
 

วนัที่สอง สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซําจ ัง๋ 

– วดัเหวนิหวู่ - ไถจง (เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL)เทีย่วบนิทีS่L 398(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

08.00น. เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงหนานโถว(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ย SET BAKERY & MILK TEA 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ชาบูชาบูบปุเฟ่ต ์

จากนั้น นาํท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งนํา้จืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ

ไตห้วนั ทีม่าของชื่อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิ

ตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสรา้งเขื่อนกกัเก็บนํา้ทาํใหม้ี

ขนาดกวา้งขวาง และมคีวามสูงเหนือระดบันํา้ทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเยน็สบายตลอด

ท ัง้ปีและนํา้ในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่าง

เคร่งครดั 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น นาํท่านสกัการะอฐัิของพระถงัซําจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซําจ ัง๋หรือ วดัเสวียนกวง ต ัง้อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา ชื่อของพระในสมยัราชวงศถ์งัทีเ่ดนิทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพทูวปีเดมิอฐัขิองท่านทางการ

ประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดูแลรกัษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปจัจบุนัอฐัขิองท่านไดเ้ก็บรกัษาไวท้ีน่ี่ 

จากนั้น นาํท่านสกัการะเทพเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู่หรอื วดักวนอ ูวดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ นสรา้งขึ้นหลงัจากทาํ

การสรา้งเขือ่นทาํใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของ

ประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซื้อสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพ

กวนอ ูณ วดั เหวนิหวู่น้ี ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู

จากนั้น นําท่านเดินทางกลบัเมืองไถจง นาํท่านเดนิช็อปป้ิงไถจงไนทม์าเก็ตถนนคนเดนิของเมอืงไถจง ส่วนใหญ่จาํหน่าย

อาหารต่างๆ ท ัง้มื้อหลงั และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานมไข่มกุ มนัทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 
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คํา่ อสิระอาหารคํา่ ณ ไถจงไนทม์าเกต็ 

ที่พกั KING OF BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว (เมืองไถจง) 

วนัที่สาม ไถจง –รา้นใบชา– ไทเป อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ตกึ ไทเป 101 (ไม่รวมบตัรขึ้ นตึก) - รา้นขนมพายสบัปะรด 

- ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง  - ซือหลนิไนทม์าเกท็(เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น นําท่านชิมชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท้่านไดช้งชาอย่างถูกวธิแีละไดร้บัประโยชนจ์ากการ

ดืม่ชา ท ัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและ

ดืม่ทานเอง 

จากนั้น นาํท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

จากนั้น นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธบิดไีตห้วนั รวบรวม ประวตั ิ ของใชส้าํคญั รถ และ จาํลองหอ้งทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายใน

ยงัมพีระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที่ 9 ของไทย ครัง้เสดจ็เยือน

ประเทศไตห้วนัเมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์ีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การ

เปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรูปปัน้สาํริด ท่านเจยีงไคเช็ค ซึ่งจะเปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นาํท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบตัรขึ้ นชั้น89)ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี 

พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดร้บัรางวลั “ผูน้าํการออกแบบพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 

มจีาํนวนชัน้ท ัง้หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ใตด้นิอีก 5 ชัน้ ช ัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชัน้นาํเช่น 

DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยงัมี

ลฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก โดยกินเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ทีค่วามเร็ว 1,010 เมตรต่อ

นาท ีใชข้ึ้นจากชัน้ 5 ไปยงั ช ัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีเพือ่ไปชมววิ ณ ชัน้ 89 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา รสเลศิ 

 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
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จากนัน้ นาํท่านแวะชมรา้นขนมพายสบัปะรดรา้นน้ีเป็นรา้นซึ่งไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไตห้วนั 

และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้กาลดั 

หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

จากนัน้ นาํท่านแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE)ซึ่งทาํเป็นเครื่องประดบัท ัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอื

ซึ่งมกีารฝงัแร่Germanium ลงไปมคุีณสมบตั ิลดผลกระทบจากรงัสจีากอปุกรณ์อเิลค็ทรอนิคสป์รบัความสมดุลใน

ระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจบ็ป่วย

ใหส้ ัน้ลงและภายในศูนยแ์หง่น้ียงัมผีลติภณัฑเ์ครื่องประดบัจากปะการงัสแีดงอญัมณีล ํา้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั 

ท ัง้จี้ประดบั แหวน ต่างๆ ท ัง้ยงัมปีะการงัแดงเป็นตน้ ซึ่งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมใีน

การปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนั้น นาํท่านสู่ ย่านถนนคนเดนิใหญ่ทีสุ่ดในไทเป ซื่อหลิน ไนทม์าเกต็ ตลาด

นดักลางคนืขนาดใหญ่เป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มสาวชาวไตห้วนัทีจ่ะออกมา

เลอืกซื้อของกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่น และอาหารคํา่ ไม่ว่าจะเป็น 

อาหารเสยีบไมป้ิ้งย่าง ท ัง้เน้ือหม ูไก่ ปลาหมกึ เหด็ และผกั หรือจะชอบ

ทานเตา้หูเ้หมน็ทอดทีไ่ม่เหมน็เหมอืนชื่อแถมมรีสชาตที่อร่อยถูกปาก ไก่

ทอดเจา้ดงัHOT-STAR เกาลดัคัว่ นํา้เตา้หูจ้ากถ ัว่นานาชนิดเครื่องดื่ม

เพือ่สุขภาพยอดฮติของชาวไตห้วนั ปลาท่องโกท๋อดกรอบตวัใหญ่ๆ นํา้แขง็ไสหนา้ต่างๆ และผลไมส้ดทีร่สชาตแิปลก

และขนาดใหญ่ผดิหูผดิตาจากบา้นเรา พลาดไม่ไดก้บัแตงโมลูกขนาดมหมึาหวานกรอบเหมอืนเมล่อนเสยีมากกว่า   

คํา่ อสิระอาหารมื้อเยน็ ตามอธัยาศยั ณ ซือหลนิไนทม์าเกต็ 

ที่พกั HOLIDAY INN TAOYUAN หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สี ่ ไทเป –อทุยานเยห๋ลิ่ว - หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน –ช็อปป้ิงซีเหมินตงิ– แช่น้ําแร่ (เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น นาํท่านชม อทุยานแหง่ชาติเยห๋ลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทาง

ธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้น

จากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่าง

ต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของนํา้ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่

หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร และ

ฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกนํา้ทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ดสไตลจ์นี 

จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้น

โบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดตีเคยเป็นแหล่งขดุทองชื่อดงัของไตห้วนั เมื่อ

กาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให ้

นกัท่องเที่ยวมาเยือน ชมรา้นรวงต่างๆท ัง้รา้นนํา้ชา รา้นขายขนม และ 

ของทีร่ะลกึ ชมววิทวิทศันข์องบา้นโบราณซึ่งประดบัดว้ยโคมไฟสต่ีางๆ

และตรอกซอยเลก็ๆทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ และนกัท่องเทีย่วจาํนวนมาก 
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คํา่ นาํท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินติง(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) หรือที่คน

ไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านช็อปป้ิงของวยัรุ่น

และวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเที่ยวดว้ย

เช่นกนั ในย่านน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสต่ีางๆ เช่น แดง 

เขยีว นํา้เงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและทาํสี

ไวอ้ย่างเป็นระเบียบ รา้นคา้แนะนําสาํหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ 

ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

ที่พกั EASTERN HOTEL & RESORT YANGMEI หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3+ ดาว 

 ใหท้า่นพกัผ่อนและแช่น้ําแร่ภายในหอ้งพกั และ แช่น้ําแร่ในบ่อรวมภายในโรงแรม การแช่น้ําแร่ จะทําใหท้่านได้

ผ่อนคลายและช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนเลอืดทาํงานไดด้ีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ(เชา้/-/-) 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

07.00 น. นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.55 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เทีย่วบนิทีS่L 399 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

14.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

************ ¢Íº¤Ø³·Ø¡·‹Ò¹·ÕèãªŒºÃÔ¡ÒÃ ************ 

*** ËÁÒÂàËµØ  ÃÙ»ÀÒ¾»ÃÐ¡ÍºÊ¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ¹Õé ãªŒà¾×èÍ¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñé¹ *** 
 

        «×èÍÊÑµÂ� ¨ÃÔ§ã¨ Ë‹Ç§ãÂ à¹Œ¹ºÃÔ¡ÒÃ ¤×Í§Ò¹¢Í§àÃÒ         

 ( *** ¡ÃØ�»ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ä´ŒµÑé§áµ‹ 15 ·‹Ò¹¢Öé¹ä» *** ) 

 
¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§!!! ·‹Ò¹ã´·ÕèµŒÍ§ÍÍ¡µÑëÇÀÒÂã¹»ÃÐà·È (à¤Ã×èÍ§ºÔ¹, Ã¶·ÑÇÃ�, Ã¶ä¿) 

¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¡‹Í¹·Ø¡¤ÃÑé§ 

**¡‹Í¹·íÒ¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ�·Ø¡¤ÃÑé§ ¡ÃØ³ÒÍ‹Ò¹â»Ãá¡ÃÁÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´·Ø¡Ë¹ŒÒ áÅÐ·Ø¡ºÃÃ·Ñ́  à¹×èÍ§¨Ò¡·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐÍÔ§

µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§â»Ãá¡ÃÁ·Õè¢ÒÂà»š¹ËÅÑ¡** 
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äµŒËÇÑ¹ Å‹Í§·ÐàÅÊÒºÊØÃÔÂÑ¹¨Ñ¹·ÃÒ 5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ 
(ÃÒ¤Òà©¾ÒÐ¤¹ä·Âà·‹Ò¹Ñé¹) 

 

ตาราง วนัเดินทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อทุยานเยห๋ลิ่ว 5 วนั 3 คืน  

โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 
2 ก.พ. 61 6 ก.พ. 61 25+1 15,900 15,500 14,900 6,500 

8 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 25+1 15,900 15,500 14,900 6,500 

14 ก.พ. 61 18 ก.พ. 61 25+1 20,900 20,500 19,900 6,500 

21 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 25+1 18,900 18,500 17,900 6,500 

2 มี.ค. 61 6 มี.ค. 61 25+1 16,900 16,500 15,900 6,500 

7 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 25+1 16,900 16,500 15,900 6,500 

14 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 25+1 18,900 18,500 17,900 6,500 

15 มี.ค. 61 19 มี.ค. 61 25+1 15,900 15,500 14,900 6,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ไม่สามารถระบุที่นัง่ได ้โดยทางสายการบินจะ

เป็นผูก้าํหนด 
- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน(หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือตอ้งการพกัเดี่ยวท่าน

สามารถชําระค่าบรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยทาํการจองและชําระเงนิก่อนการเดินทางเท่านั้น 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
- ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30กก./ท่าน และ ถอืขึ้นเครื่องไดท้่านละ 7 กก./1ใบ 
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
- ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย 
- ค่าวีซ่าเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัสาํหรบัชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การทําวีซ่าเขา้ประเทศ

ไตห้วนั) 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,000 NT/ลูกทวัร ์1 ท่าน/ทริป (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
**ขณะน้ีนกัท่องเที่ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซ่ีาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาเขา้ออกปกต ิ

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรอืมากกว่าตามที่สถานฑตูกิําหนด (ไม่รวมค่าบรกิาร) 

** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงื่อนไขต่างๆ กอ่นทาํการจองและชําระเงนิคะ 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 
1. กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่

นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วนั) 
2. กรณียกเลกิ 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์80%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 
 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุ

กรณี 
4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางใน

คณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 
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¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 

¡ÃØ³Ò¨Í§¡‹Í¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ¾ÃŒÍÁªíÒÃÐ¤‹ÒÁÑ́ ¨íÒ·‹Ò¹ÅÐ 10,000.- ºÒ· 

Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×ÍªíÒÃÐ¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 15 ÇÑ¹ 

- ªíÒÃÐâ´Âà§Ô¹Ê´ 

- ªíÒÃÐ Œ́ÇÂàªç¤ ËÃ×Íá¤ªàªÕÂÃ�àªç¤ ÊÑè§¨‹ÒÂã¹¹ÒÁºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  

- ªíÒÃÐ Œ́ÇÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¼‹Ò¹ºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃ  (¡ÃØ³Òá¿¡«�ãº¹íÒ½Ò¡ÁÒÂÑ§àºÍÃ� 02-231-3399) 
 

ª×èÍºÑÞªÕ  ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµ ÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  

-       ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ� àÅ¢·Õè  860-0-241510 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

-       ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ� àÅ¢·Õè  968-0-091880 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

-       ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«� àÅ¢·Õè  020-3-839278 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

-       ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ� ÊÒ¢ÒÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ�   àÅ¢·Õè  234-2-012317  ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ́ ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ́  

·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å 

·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ 

ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç̈ ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá¨Œ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§

ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดินทางได ้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอื

กรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาท

ของนกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 
- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
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- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
- กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

ËÁÒÂàËµØ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

Attn : ¤Ø³____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ãº¨Í§·ÑÇÃ�¡Ñº  ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  

ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ�      ÇÑ¹à Ố¹·Ò§      

ª×èÍ¼ÙŒµÔ´µ‹Í      â·Ã     á¿¡«�   

·ÕèÍÂÙ‹à¾×èÍµÔ´µ‹ÍÃÑºàÍ¡ÊÒÃ           

             

¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒà Ố¹·Ò§·Ñé§ËÁ´   ¤¹  (¼ÙŒãËÞ‹  ·‹Ò¹ / à ḉ¡ÍÒÂØµèíÒ¡Ç‹Ò 12 »‚  ·‹Ò¹) 

¨íÒ¹Ç¹ËŒÍ§¾Ñ¡·ÕèãªŒ·Ñé§ËÁ´  ËŒÍ§ (ËŒÍ§¾Ñ¡¤Ù‹ ËŒÍ§¾Ñ¡à ṌèÂÇ       ËŒÍ§¾Ñ¡ 3 àµÕÂ§ ) 

ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ (¡ÃØ³Ò¨Ñ́ àÃÕÂ§µÒÁËŒÍ§¾Ñ¡ áÅÐãËŒª×èÍ·Ñé§ÀÒÉÒä·Â áÅÐ 

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§µÒÁË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ 

ÅíÒ´Ñº ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ (ÀÒÉÒä·Â) ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ(ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ) ÇÑ¹à¡Ố (Ç/´/») »‚ ¤.È. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**ËÁÒÂàËµØ ¡ÃØ³á¨Œ§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�Í×è¹µÒÁ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃ ÍÒ·Ôàª‹¹ 

   ÍÒËÒÃ    äÁ‹·Ò¹à¹×éÍÇÑÇ                äÁ‹·Ò¹à¹×éÍËÁÙ          äÁ‹·Ò¹ÊÑµÇ�»‚¡    ·Ò¹ÁÑ§ÊÒÇÔÃÑµ 

ÃÒÂÃÐàÍÕÂ´Í×è¹æ           
Â×¹ÂÑ¹ÃÒ¤Ò ¼ÙŒãËÞ‹    à ḉ¡    ¤‹ÒµÑëÇà¾ÔèÁ / Å´  ___________¢ŒÒ¾à¨ŒÒ

ÃÑº·ÃÒºà§×èÍ¹ä¢ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ�àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ  Å§ª×èÍ      ¼ÙŒ¨Í§ 

                            (     )  

                            ÇÑ¹·Õè      
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