
 
 

 

 
 
 

“เทีย่วไทเป ไทจง 5 วัน 4 คนื” 
เดินทางวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 

สุดมันส์ !! เก็บทุกจุด ไฮไลท์ไทเป ปล่อยโคมขงหมิง  
ชมวิวทะเลสาบสุริยัน – จันทรา สนุกเพลินกับหมู่บ้านสายรุ่ง ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นส่วนต๊ัวส่วนตัว 

พักติดย่านช้อปปิ้ง เดิน 1 นาทีถึง ช้อปปิ้งให้จุใจกันไปเลย  
พิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา จากร้านดังของไต้หวัน พร้อมเต็มอ่ิมกับชาบู หม่าล่าสไตล์ไต้หวัน 

*** พักโรงแรมห้าดาวออนเซ็น 1 คืน พักซีเหมินต่ิง 3 คืน 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

12 เมษายน 62 เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทจง – แช่ออนเซ็น 
09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ประตู 10 เคาเตอร์สายการบินอีว่าแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง  
11.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีว่าแอร์ โดยเท่ียวบินท่ี BR 258 

(มอีาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 หลังรับประทานอาหารค่ า น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งต้ังอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมือง

ใหญ่อันดับท่ี 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาค
กลางของเกาะไต้หวันจ านวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเป
เท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัด
ขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือ ว่าเป็นเมืองท่ี
สะอาดท่ีสุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางท่ีสวยงาม 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Freshfields Hotel หรือเทียบเท่า 
  ให้ท่านอิสระแชอ่อนเซ็นภายในห้องพักแบบส่วนตัวตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง และ ผิวพรรณท่ีดี 

 
 
13 เมษายน 62  หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทเป – ตึกไทเป 101 
เชา้    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึก
ในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมินต๋ังหลังจากท่ี
อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไท
จงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งศึกษาชีวิต



 
 

 

 
 
 

ความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินต๋ัง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้ม ตามผนังและก าแพงในหมู่บ้าน 
ด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูน
ไปท่ัวทั้งหมู่บ้าน จากนั้นน าท่าน ชิมชาอู่หลง ต้นต าหรับยอดนิยมส าหรับคนรักสุขภาพ 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหนานโถว น าท่าน ล่องเรือชม
ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา  ซึ่ ง เป็นทะเลสาบ ท่ีมีภู เขา 

สลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ าและ
ภูเขาท่ีสวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเข้า
ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบ
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีโดดเด่น ท าให้ตัวทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระ
อาทิตย์และพระจันทร์เส้ียวซึ่งเป็นท่ีมาของนามอันไพเราะว่าสุริยันจันทรา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ท้ัง
การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปต้ังอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่
รวมค่าขึ้นชั้น89) ถ่ายรูปตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีนี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงท่ีสุดใน
ไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 
900 ตั น  ท าห น้ า ท่ี กั น ก าร ส่ัน สะ เทื อน เวลา ท่ี เกิ ด
แผ่นดินไหวและมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ด้วยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณท่ีต้ังของตึกนี้ยังเป็น
แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ
ชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบ
แห่งบริเวณนี้ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Din Tai Fung บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา 
 หลังรับประทานอาหารน าท่านไปช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง (Ximending Shopping) หรือ ท่ีคนไทยเรียกว่า 
สยามสแควร์เมืองไทย มีท้ังแหล่งเส้ือผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง 
อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมท้ังยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่
ในส่วนของราคาท่ีประเทศไต้หวันถือว่าถูกท่ีสุด ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ximen Hotel หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 
 
 

 
 
14 เมษายน 62  DIY พายสัปปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติธรณีวิทยาเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟ Shifen  

          ปล่อยโคมขงหมิง – ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 
เชา้    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเยี่ยมชม ร้านพายสับปะรด ณ ร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน Vigor Kobo ซึ่งพายสับปะรดเป็น
ขนมช่ือดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก ทุกท่านจะได้ชมต้ังแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก
สับปะรดช่ือดัง จนถึงขั้นตอนการท าขนมรสเลิศ 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทอง
ท่ีมีช่ือเสียงต้ังแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง  จึงมี
นักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีนี่ การโหมขุดทอง
และแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คน
พากันอพยพย้ายออกไป เหลือท้ิงไว้เพียงแต่ความทรงจ า 
จนกระท่ังมีการใช้จ่ิวเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
"เปยฉิงเฉิงช่ือ" และ "อู๋เหยียนเตอะซันซิว" ทัศนียภาพภูเขา
ท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวน
มากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีนี่ นอกจากนี้ยังมี
ถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไต้หวัน ท าให้จ่ิวเฟิ่นก
ลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินใน
การจับจ่ายซื้อของกินท่ีแปลกตา อีกท้ังยังมีบัวลอยเผือกท่ี
โด่งดังท่ีสุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบด้ังเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ 
นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายท่ีท าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินท่ียาวที่สุดในหมู่บ้านจ่ิวเฟิ่น  
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ขึ้นเที่ยวจิ่วเฟิ่นถ้าตรงเสาร์ – อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถประจ าทาง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 



 
 

 

 
 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธรณีวิทยาเหย๋หลิ่ว มี
ลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ า
ทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขด
หินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้า
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผ้ึงซึ่งมีช่ือเสียงท่ัวท้ังเกาะ
ไต้หวัน และ ท่ัวโลก   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตผิงซี ท่ีนี่เริ่ม
โด่งดังและมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมากันมากขึ้น หลังจากท่ี
ภาพยนตร์รักโรแมนติกช่ือดังของไต้หวัน เรื่อง You Are the 
Apple of My Eye ออกฉายเมื่อปี 2011 ซึ่งมีเส้นทางรถไฟสายผิง
ซีเป็นหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าของภาพยนตร์เรื่องนี้ ท าให้ท่ีนี่ได้ช่ือว่า
เป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสาย โรแมนติกของไต้หวัน และอีกหนึ่ง
สถานท่ีเท่ียวของเขตผิงซีนั่นก็คือ หมู่บ้านสือเฟิน ช่ือ“ซือ เฟิ่น”ต้ัง
ตามช่ือของครอบครัวดั้งเดิมผู้พัฒนาพื้นท่ีแห่งนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก 
ๆ ท่ีมีทางรถไฟสายผิงซีวิ่งผ่านตรงกลางหมู่บ้าน สองข้างทางเป็น
ร้านขายของท่ีระลึกท่ีเกี่ยวกับโคมไฟขงหมิงท่ีเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี
รถไฟ Shifen ท่านสามารถเดินเล่นท่ีถนน สายเก่าซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีท้ังร้านค้าร้านอาหาร
เรียงรายตลอดสองข้างทาง ให้ท่านได้สนุกกับการปล่อยโคมลอย (ค่าทัวร์ได้รวมค่าโคมขงหมิงแล้ว) จากนั้น
น าท่านเดินทางกลับสู่ไทเปเมืองหลวงของไต้หวัน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
น าท่านสู่ ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง เส้ือผ้า กระเป๋า 
รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นช่ือของท่ีนี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ ามะระ
ปั่น และอื่น ๆ อีกมากมาย 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ximen Hotel หรือเทียบเท่า 

 
15 เมษายน 62 วัดหลงซานซ่ือ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – Duty Free – ซีเหมิน 
 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านสู่ วัดหลงซานซ่ือ เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่ง
นี้ เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ี
ประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้



 
 

 

 
 
 

อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากท่ัวทุกมุมโลกมา
เคารพสักการะไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านท่ีต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีนี่
กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึง่เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงคู่แท้ มี
ช่ือเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน 

 น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไป
ด้วย 2 ส่วนท่ีส าคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ 
ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นท่ีเล่าเรื่องราว
ชีวประวัติของท่านท้ังสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เส้ือผ้า รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งท่ีจัดแสดงไว้อย่าง
น่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับส่ิงเหล่านี้ และอีกหนึ่ง
ส่วนท่ีส าคัญคือบริเวณช้ัน 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 
ชม. จะมีการจัดโชว์การเปล่ียนเวรของเหล่าหทารท่ีแสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค  

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ซีฟู๊ด แบบชุดใหญ่ไฟกระพิบ อาหารทะเล

แบบสดๆ และ เมนูซาซึมิ 

 
น าท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวัน 
หรืออีกช่ือท่ีเรียกกันมาอย่างคุ้นหูว่า  Addiction Aquatic Development หรือ เรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD 



 
 

 

 
 
 

สถานท่ีแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นท่ีตลาดเดิมเมื่อปี 
2012 ซุปเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ท้ังของทะเล ผัก ผลไม้ และขนมต่างๆ 
ท่ีจัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ท้ังนี้คุณสามารถเลือก
ของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความ
สะอาดท่ีจะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ ไปได้เลย 

 
  
 น าท่านไปยังร้าน Everrich Duty Free เจ้าใหญ่ท่ีสุด ในไทเป ท่ีนี่รวมของฝากอร่อยๆ ไว้ครบครัน ท้ังโมจิรส

เผือก พายสับปะรดท่ีขึ้นช่ือ และใบชา เป็นต้น ให้ท่านได้อิสระเก็บตกช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง (Ximending 
Shopping) อีกครั้ง 

เย็น รับประทานเย็น ณ ภัตตาคาร Takao Hotpot  บริการทา่นด้วยเมนู ชาบู ชาบู หม่าล่าไต้หวัน 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ximen Hotel หรือเทียบเท่า 

 
16 เมษายน 62 ไทเป – เชยีงใหม่ 
เช้า     ***เนื่องจาก เท่ียวบินออกเช้า ทางทีมงานจัดเตรียมเป็น Set Box ให้กับทุกท่าน  

(บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ) 
07.25 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินอีว่าแอร์ โดยเท่ียวบินท่ี BR 257 
10.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
อัตราค่าบริการเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป 

เดินทางวันที่ 
พัก 2 – 3 ท่านต่อห้อง 

ราคาท่านละ 
พักเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

12 – 16 เม.ษ. 2562 28,900  บาท 7,750  บาท 

 



 
 

 

 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าต๋ัวเครื่องบิน เส้นทาง เชียงใหม่ – ไต้หวัน ไป – กลับ โดยสารการบินEva Air 

- น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน ภาษีสนามบิน,ประกันภัยทางอากาศตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

- ท่ีพัก โรงแรม 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า  

- อาหาร, พาหนะน าเท่ียว, บัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

- มัคคุเทศก์น าเท่ียวพูดภาษาไทยและเจ้าหน้าท่ีบริษัทโกลเบิลทัวร์ 

- Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด 

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขการประกันภัย  

- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถที่ไต้หวัน 500 NTD (ดอลล่าไต้หวัน) / ท่านทริป 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ค่าน้ าหนักสัมภาระเกินกว่า 30 กิโลกรัม  

- ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีท่านต้องการใบเสร็จก ากับภาษี  

 

เง่ือนไขการจองและช าระเงิน 

- มัดจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อม ส าเนาพาสปอร์ต ในวันท่ีจองทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระ 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง (วันที่ 12 มีนาคม 2562) 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกหลังมัดจ าแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์ (วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 62) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์  

- ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาล บางสายการบิน มีการการันตรีมัดจ าท่ีนั่งสายการบิน และ มัดจ าโรงแรมท่ีพัก 

จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ ท่ีได้ช าระมาแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ 

 


