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โปรแกรมทัวร ์
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองเถาหยวน – เมืองเจียอ้ี - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ 
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถวที่ S สายการ

บิน CHINA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน CHINA AIRLINE เท่ียวบินท่ี CI838 
 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เมืองเถาหยวน – เมืองเจียอ้ี - หมู่บ้านไม้ฮิ

โนก ิ
   ORIENT LUXURY หรือ HOTEL 

HI (4ดาว) หรือเทียบเท่า   

2 เมืองเจียอ้ี – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟ

โบราณ – ชมป่าสนพันปี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

   EINHAN RESORT (4ดาว) 

หรือเทียบเท่า 

3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัด

กวนอู – ฟาร์มแกะชิงจิง + SKYWALK – เมืองไทจง - 

ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

   BEACON HOTEL หรือ  

HOLIDAY INN EXPRESS 

(4ดาว) หรือเทียบเท่า 

4 เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 

(ไม่รวมค่าข้ึน) – ย่านซีเหมินติง 

  - PLATINUM HOTEL หรือ 

HOTEL INTRENDY หรือ 

LA MANSION (4ดาว) 

หรือเทียบเท่า 

5 เมืองไทเป– อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน – 

MITSUI OUTLET - กรุงเทพฯ  

 

    



 

หน้า 3 
 

13.15 น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน น าทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว น าทุกท่านเดินทางไปที่ ภัตตาคาร 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นน าท่านเดินทางจาก เมืองไทเป สู่ เมืองเจียอ้ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
                 น าท่านสู่ เมืองเจียอ้ี(Chiayi) เมืองเล็กๆที่เป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวหลายๆคนเพื่อไปสู่แลนด์

มาร์กส าคัญอย่างภูเขา Alishan น าท่านชม หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านชั้น
เดียวสไตล์ญี่ปุ่นประมาณสามสิบหลังแต่ละหลังถูกตกแต่งภายในให้เป็นร้านค้าต่างๆ โดยที่ภายนอก
ยังคงกลืนไปกับบรรยากาศความเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่น Hinoki Village ย้อนกลับไปสมัยที่เกาะไต้หวันตก
อยู่ในความปกครองของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ตรงนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยของทหารญี่ปุ่น เนื่องจาก
อยู่ใกล้ป่า Alishan ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ รวมถึงมีการสร้างทางรถไฟเพื่อขนย้ายทรัพยากร
ต่างๆ เมื่อทหารญี่ปุ่นย้ายออกไป หมู่บ้านนี้จึงถูกทิ้งร้างไว้กลางป่า ต่อมาทางการไต้หวันจึงท าการ
พัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยยังคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นไว้เช่นเดิม                             

ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  
   ท่ีพัก  ORIENT LUXURY หรือ HOTEL HI (4ดาว) หรือเทียบเท่า   
วันท่ีสอง เมืองเจียอ้ี – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ทะเลสาบสุริยัน

จันทรา 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางจาก เมืองเจียอ้ี สู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งนี้
อยู่บนภูเขาที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2,700 เมตร 
เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง ที่สุดของไต้หวัน  
น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟ
ของอาลีซานถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอับดับ 1 ใน 
3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่มด ากับ
ธรรมชาติของ ต้นสนสูงชันท่ีมีอายุกว่าพันปี, ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ซึ่ง
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เป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้าง ทาง**สามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ
ท่ีเบ่งบานได้ ช่วง มีนาคม – เมษายน** 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ใน
เมืองหยูชี (Yuchi) เขตหนานเถา (Nantou) เป็นแหล่งน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน  มีพื้นที่
ทั้งหมดราว ๆ 5.4 ตารางกิโลเมตร ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมาย 

ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  
   ท่ีพัก  EINHAN RESORT (4ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสาม       ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดกวนอู – ฟาร์มแกะชิงจิง + SKYWALK – 

เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ล่องเรือชมความงามท่ีทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ชมความงดงามของทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยภูเขาท า
ให้ทัศนียภาพสวยงามราวภาพวาด จนได้รับสมญานาม
ว่าสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ซึ่ งภู เขาที่ รายล้อม
ทะเลสาบนั้น ท าให้มีการแบ่งส่วนของทะเลสาบจนมองดู
คล้ายกับพระอาทิตย์ และพระจันทร์เส้ียว จนเป็นที่มา
ของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั่นเอง  
จากนั้นน าท่าน นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีปโดยพระถังซัมจั๋งเป็น
บุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ เดิมชื่อ "เสวียนจั้ง" เป็นพระที่บ าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญามาแต่เด็ก
นอกจากนี้แล้ววัดแห่งนี้มียังมีศาสนาสถานที่ส าคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีต านานเล่าขานกันเชื่อ
กันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นมา  
น าชม วัดเหวินอู่หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูป
ปั้นของศาสดาขงจื้อและเทพกวนอูเป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมา
สักการะและขอพรด้านการศึกษาเพราะเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์  ตาม
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ความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะท าให้ได้ประสบพบแต่ความ
ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อผู้ที่บูชาปราศจากคนปองร้าย และเช่ือว่าสามารถฝ่าฟัน ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ใน
ชีวิตไปได้ด้วยดี คิด การวางแผนหน้าที่การงานใดๆก็จะประสบความส าเร็จ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                 เดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน 

และยังเป็นแหล่งอาบน้ าแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบ
ด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงท าให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน  

 น าทุกท่านเที่ยวชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเล้ียงแกะ
ที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและส่ิงก่อสร้างต่างๆ
โดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ
คือ บริเวณฟาร์มที่เล้ียงแกะและบริเวณชมวิว ที่บริเวณสนาม
หญ้าที่เป็นฟาร์มเล้ียงแกะยังมีเวทีส าหรับชมการแสดงตัดขน
แกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ ในบริเวณฟาร์มเรา
สามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านไปที่ 
CINGJING SKYWALK (ทาง เ ดินลอย ฟ้า ชิ ง จิ้ ง )  ที่ มี ค ว าม สู งป ระมาณ  1,700 เ มตรจาก
ระดับน้ าทะเล ให้ทุกทานได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและ
ทัศนียภาพที่สวยงาม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
 น าท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง เป็นแหล่งรวม

วัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไทจง มีสินค้าหลากหลายทั้งเส้ือผ้า รองเท้า ของกิน ซีดี ของเล่น 
รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อ
เลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย 

ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  
   ท่ีพัก  BEACON HOTEL หรือ  HOLIDAY INN EXPRESS (4ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสี่ เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าข้ึน) – ย่านซีเหมินติง 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางจาก เมืองไทจง สู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
น าท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้น าของ
ไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคน
ไต้หวัน ซึ่งเวลาในการสร้างถึง 3 ปี ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไค
เช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้าน
ในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วย
กระเบื้องสีฟ้าผนังท าด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สี
เดียวกับสีธงชาติไต้หวัน          

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ถ้าใคร ต้องการขึ้นชมวิวแจ้งกับ

ไกด์หน้างานค่าขึ้นประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป 
ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วยภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900ตันท า
หน้าที่กันการส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวอิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งแบรนด์ดัง ระดับโลก อาทิ
เ ช่ น  ALDO, BOTTEGA VENETA ,BURBERRY, CALVIN KLEIN, CHANEL, COACH ,GUCCIM 
ORDANO,HUGO BOSS,LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONTLANC, 
MIDO, MCM,OMEGA,PANERAI,PRADA,POLO,ROLEX,SHISEIDO SUPER DRY , TAG HEUER,  
VERSACE , ZARA เป็นต้น หรืออิสระให้ท่านได้เลือก ขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที 

 จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมิงติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดัง ใน
เมืองไทเป ที่นี้เป็นศูนย์รวมแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้าทันสมัยรุ่นใหม่ให้ท่านเลือกช้อป
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ปิ้งกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ซีเหมินติงยังเป็นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้
นักท่องเที่ยวเลือกชิมอย่างจุใจ  

ค่ า    อิสระ รับประทานอาหารค่ า  
  ท่ีพัก  PLATINUM HOTEL, HOTEL INTRENDY, LA MANSION (4ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า เมืองไทเป – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – MITSUI OUTLET - กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้ นออกเดินทางมุ่ งหน้ า สู่น าท่ านเที่ ยวชม  อุทยาน
แห่งชาติเย่หลิ่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อุทยาน
แห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่
เป็นแหลมยื่นไปในทะเลการเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล 
ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆน่าตื่นตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟสือเฟินปล่อยโคมลอยฟ้าเดินช้อปชมสินค้าฟื้นเมืองที่หลากหลาย น าชม

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่
บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วย
ส่ิงของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมือง
โบราณจิ่วเฟิ่นที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ จากนั้นน าท่าน อิสระช็อปปิ้งท่ี MITSUI OUTLET PARK เป็น OUTLET แบรนด์
ระดับกลางโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อต่างๆที่น ามาลดราคากระหน่ าให้ท่านสะใจแก่การเลือกซื้อเลือกหา
จับจองเป็นเจ้าของ 

      สมควรแก่ เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวกลับ ประเทศไทย 

22.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI 837 
 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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วันที่เดินทาง 

 

อัตรา
ค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

20 – 24 ต.ค. 62 35,900.- 33,900.- 31,900.- 5,500 

22 – 26 พ.ย. 62 35,900.- 33,900.- 31,900.- 5,500 

28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 36,900.- 34,900.- 32,900.- 5,500 

18 – 22 ม.ค. 63 35,900.- 33,900.- 31,900.- 5,500 

 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // พักโรงแรม 4  ดาว  

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าภาษีสนามบินไทย-ไต้หวัน 
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน   

 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  

 
เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับเปล่ียนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไป
เที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
การโอนเงินเข้า บัญชี   

ช่ือบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบัญชี 
MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 
MR.ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิชย์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ออมทรัพย์ 403-422090-1 

 

เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

 


