
PTW01-VZ PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลบัดึก) 
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สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) - 

โรงแรมที่พัก 
เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา - 

วัดพระถงัซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอูห่ลง - เมอืงไถจง - 

 เมืองไถจง - กรุงไทเป - รา้นขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - 

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน - กรุงไทเป - ย่านซีเหมนิติง 
กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ร้านสรอ้ยเจอรเ์มเนียม - ตลาดปลาไทเป - 

อนุสรณส์ถานเจียงไคเชก  
         

TAO GARDEN HOTEL 
หรือ 

เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

4 3 PTW01-VZ PRO TAIWAN 

 TPE BKK 

VZ564 15.10 19.45 

MAP TAIPEI 

BKK TPE 

VZ565 23.40 20.45 

GOLDEN PACIFIC HOTEL 
 หรือ 

เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

HOTEL PAPA WHALE 
หรือ 

เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 



PTW01-VZ PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลบัดึก) 

 

 

วนัที่ 1 สนามบนิสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน (ไต้หวนั) – 
                 โรงแรมที่พัก 
12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ VIETJET AIR 

โดยท่านจะพบเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรับ แจกเอกสารการเดนิทาง 

และอํานวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

 เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได ้

ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกนั และไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบนเครื่องบนิได้ในคณะ  

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน (ไม่มีรวมค่าอาหารบนเครื่องบินไป-กลับ) 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบนิที่ VZ 564 
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 35 นาที) 
ไม่มีรวมค่าอาหารบนเครื่องบินไป-กลับ 

19.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวนั สาธารณรฐัจีน 

(เวลาท้องถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย 

กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถิ่น)  

หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก 

พักที่   TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว , เมืองเถาหยวน 
 

วนัที่ 2 เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา - วดัพระถังซมัจั๋ง 
- วดัเหวนิหวู ่- ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองหนานโถว (NANTOU) ตัง้อยู่ใจกลางของเกาะไตห้วนั 

โดยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองเดียวของไต้หวนัที่ไมม่ีเขตตดิต่อกับทะเล 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) 
จากนั้นนําท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) 

ได้รับการขนานนามวา่เป็น "สวสิเซอร์แลนด์แหง่ไต้หวนั" และเป็นที่ๆคนไต้หวนันิยมมาฮนั

นีมูนกันด้วยซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยวที่โดง่ดังและเป็นที่นิยมในหมูน่ักท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 



PTW01-VZ PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลบัดึก) 

อีกแหง่ของชาวไต้หวนัโดยบรเิวณรอบๆทะเลสาบแหง่นี้มจุีดท่องเที่ยวที่สาํคัญมากมาย 

ก็คือ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzhuang Temple) ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่มาก 

ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติใหพ้ระถังซมัจั๋ง ทีบุ่กป่าฝ่าดงจากจีนไปอินเดียเพื่ออัญเชิญ 

พระไตรปิฎกกลบัมาววิภายในวดัมีความสวยงามสงบเหมาะแก่การนั่งชมววิทั้งทะเลสาบ 

รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครไดม้าเยือนยังทะเลสาบสรุิยันจนัทรา นั่นคือ 

ไข่ต้มใบชาไข่ต้มน�าซปุใบชาใส่เหด็หอมและสมนุไพรจีนหอมกรุ่รสชาติของไข่ต้มนัน้ 

กลมกล่อมพอดีไม่ต้องเติมซอสใหเ้สียรสชาติ รบัรองวา่อร่อยจนหยุดไมอ่ยู่เลยทีเดียว 

ถือได้วา่ไม่วา่ใครก็ต้องลิ้มลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือ วัดกวนอู 

เป็นวดัศักดิส์ิทธ์ิอีกแหง่ของไต้หวนัซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดิษฐานรูปป้ันของศาสดา 

ขงจื้อเทพเจ้าแหง่ปัญญาและเทพกวนอูเทพเจ้าแหง่ความซื่อสัตย์เป็นทีน่บัถือของ 

ชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสิงโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ั้งอยู่หน้าวดัซึง่มีมลูค่าตัวละ 1 

ล้านเหรียญไต้หวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTW01-VZ PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลบัดึก) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

บ่าย นําท่านแวะ ชิมชาอู่หลง (Oolong Tea) ชาข้ึนช่ือของไต้หวนั 

และชมการสาธิตการชงชา 

เพื่อใหท้่านสามารถชงชาได้อย่างถูกต้องอิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝาก 

ตามอัธยาศัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองไถจง (TAICHUNG) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวนั 

เมืองนีเ้ป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการค้าที่สําคัญของไต้หวนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง 30 นาที)จากนัน้ใหท้่านจะได้เพลิดเพลนิกับการช้อปป้ิงชิลๆไปกบั 

ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย(FengjiaNightMarket)ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไ

ต้หวนัและราคาก็ถูกกวา่ในไทเป มีของขายมากมายใหทุ้กท่านได้ช้อปป้ิงกนัอย่างจุใจ 

ไม่วา่จะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสําอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิน่ 

หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนดัท่องเที่ยวใหเ้ข้ามาชิม 

ลิ้มรสของความอร่อยและที่สําคัญและพิเศษสุดๆตลาดแหง่นี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ทีม่ักจะ

ลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด 

และมีแบบใหเ้ลือกมากทีสุ่ดในไต้หวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTW01-VZ PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลบัดึก) 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ชาบู 

จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก 

พักที่   GOLDEN PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว , เมืองไถจง 

 

 

วนัที่ 3 เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสปัปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว –  
หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน - กรุงไทเป - ย่านซีเหมนิติง 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) 

นําท่านแวะซื้อของฝากที ่ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake) 

ซึ่งเป็นขนมช่ือดังของไตห้วนัมีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นทีรู่้จักไปทั่วโลกอิสระใหทุ้กท่า

นได้ลองทานและเลือกซือ้ขนมพายสับปะรดนอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายใหท้่านได้เ

ลือก ไม่วา่จะเป็น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็นตน้ นําท่านชม 

อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu Geopark) อุทยานธรณีเย่หลิว 

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ตัง้อยู่บนภูเขาต้าถุน หากมองจากมุมบน 

จะมีลักษณะเหมือนเต่ายักษ์ที่ลอยอยู่ในทะเล 

อุทยานธรณีแหง่นี้เกดิจากการผุกร่อนของหนิ 

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

ทําใหภู้มิศาสตร์เกดิการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ 

จนกลายเป็นอุทยานธรรมชาติที่สําคัญของไต้หวนั อุทยานเย่หลิวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

โดยส่วนแรกเป็นที่ตัง้ของหนิรูปทรงแปลกตา เช่น หนิเศียรราชินี 

และหนิรองเท้านางฟ้า สว่นที่ 2 มีหนิถั่วและหนิหวัมังกร และในส่วนที่ 3 

มีถ�าที่เกิดจากการกดัเซาะของน�าทะเลและหนิรูปทรงต่างๆ ทําใหอุ้ทยานธรณีแหง่นี้ 

เหมาะสําหรับการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTW01-VZ PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลบัดึก) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ อาหารจีนซีฟู๊ ด 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Village) 

เมืองดังยอดฮติของนักทอ่งเที่ยวที่หา้มพลาดเพราะนอกจากเสน่หท์ี่มีความรู้สึกคล้าย

เหมือนมาเที่ยวญ่ีปุ่นทีน่ียั่งถูกประดบัประดาดว้ยโคมไฟสีแดงตามทางถือเป็นเอกลักษ

ณ์ไม่เหมือนเมืองไหนในไต้หวนัมาเยือนไทเป ใหท้า่นได้เลือกซื้อสนิค้าตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงไทเป(TAIPEI)เมืองหลวงประเทศไต้หวนัเป็นศูนย์ร

วมทางด้านต่างๆ ของไต้หวนั ทัง้การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 

และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ล้านคน 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)ใหท้่านอิสระช้อปป้ิง ย่านซีเหมินติง 

(Ximending) 

เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหลง่ศูนย์รวมแฟช่ันทนัสมัยของเหล่าวยัรุ่น 

ไต้หวนัมีร้านค้าของฝากก๊ิฟช็อปสไตล์วัยรุ่นมากมายอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินค้าหลากหลา

ยรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 



PTW01-VZ PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลบัดึก) 

 

 

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อใหท้่านสะดวกในการช้อปป้ิงได้อย่างเต็มที่ 

จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก 

พักที่   HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว , กรุงไทเป 

 

วนัที่ 4 กรุงไทเป - วดัหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน (ไต้หวนั) - 
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 

นําท่านชมวัดหลงซาน(LungshanTemple)เป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่าแก่และมช่ืีอเสียงมากที่สุ

ดแหง่หนึ่งของเมืองไทเปเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือของชาว

จีนมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวดัพุทธของจีนแตม่ีลูกผสมของความเป็น 

ไต้หวนัเข้าไปด้วยจนบางคนเรียกกันวา่เป็นวดัสไตล์ไต้หวนัทําใหท้ีน่ี่เป็นอีกหนึ่งแหล่ง 

ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านชมร้านสร้อยเจอร์เมเนียม(GermaniumShop)ใหท้่านเลือกซื้อเครื่องประดับเพื่

อสุขภาพ 

มีทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือช่วยในเรื่องของการไหลเวยีนของเลือดในรา่งกาย 

อาการปวดข้อไมเกรนปวดกลา้มเนื้อเจอร์เมเนียมเป็นเครื่องดบัของไต้หวนัมาตั้งต่สมัยโ

บราณจนถึงปัจจุบันนอกจกานี้ยังมีหยกไต้หวนัและปะการังแดงเหมาะสาํหรับการซื้อเป็

นของฝาก ฟังการบรรยายและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยนําท่านสู่ ตลาดปลาไทเป 

(TaipeiFishMarket)แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุดของไต้
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หวนั มีลักษณะเป็นซปุเปอร์มาร์เกต็สไตล์ญ่ีปุ่นขนาดใหญ่ ถูกจัดเป็นโซน 

ท่านสามารถเลือกอาหารทะเลสดๆ มาใหท้างครวัในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ 

นอกจากนั้นยังมีอาหารปรุงสําเร็จ อาทเิช่น ซูชิ ซาชิมิ ข้าวหน้าปลาแซลมอน ฯลฯ 

ใหท้่านอิสระลิ้มรสอาหารทะเลตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

บ่าย จากนั้นนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 

เป็นหนึง่สัญลักษณ์ของประเทศไต้หวนัและสถานที่ท่องเที่ยวหลักทีต่้องมาของเมืองไทเป 

สร้างข้ึนตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรําลึกและเทดิทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค 

เป็นอาคารสีขาวทัง้ 4 ดา้นมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน�าเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี 

ตั้งเดน่เป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 

89ข้ันเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดีโดยภายในจะมีรูปป้ันทําจากทองสัมฤทธ์ิของท่า

นในท่านัง่ขนาดใหญ่ทีม่ีใบหน้าย้ิมแย้มต่างจากรูปป้ันของท่านในที่อ่ืนๆซึ่งจะมีทหารยืน 

เฝ้าไว2้นายตลอดเวลาและที่กําแพงด้านหลงัจะมข้ีอความปรัชญาทางการเมืองการปก

ครองของท่านอยู่3คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
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นําท่านชม ตึกไทเป 101 (Taipei 101) คือสิ่งก่อสร้างที่ย่ิงใหญ่ที่สดุของไต้หวนั 

ด้วยความสูงของตึกที5่08เมตรและจํานวนช้ันถงึ101ช้ันทําใหต้ึกแหง่นี้เป็นตึกทีสู่งที ่

สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 แต่นอกจากความสวยงามและขนาดของตึกแล้ว 

สถาปัตยกรรมภายในกถ็ูกออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงามเช่นกนั 

มากกวา่นั้นก็ไดม้ีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากมายไม่วา่จะเป็นลูกตุ้มยักษ์ที่ 

ถูกแขวนอยู่ระหวา่งช้ันที8่7 – 92 
ภายในตึกเพื่อเป็นตวัต้านแรงสัน่สะเทือนที่อาจเกดิจากพายุไต้ฝุ่ นหรือแผน่ดินไหว 
หรือระบบลฟิต์ความเรว็สงูที่ใช้เวลาเพียง 37 วนิาทีจากช้ัน 1 ไปยังช้ัน 89 
ซึ่งเป็นช้ันสําหรบัชมววิ ที่จะสามารถชมววิของไทเปได้แบบพาโนราม่า 
พร้อมกบัสกายบาร์ที่คุณสามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มมาจิบชมพระอาทิตย์ตกได้อย่าง 
เพลิดเพลนิใจ หรือถ้าอยากจะเดินช้อป ทีน่ี่ก็มรี้านค้ามากมาย ใหไ้ด้เดินช้อป 
ไม่วา่จะเป็นแบรนด์แฟช่ันช้ันนําร้านเสื้อผ้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งร้านอาหาร 
เลิศรสอีกหลากหลายที่สามารถเลือกรบัประทานได้อย่างจุใจ 
(ราคานี้ไม่รวมค่าข้ึนตึกช้ัน 89)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดินทางจาก ไต้หวัน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR 

เที่ยวบนิที่ VZ 565 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 55 นาที) 

ไม่มีรวมค่าอาหารบนเครื่องบินไป-กลับ 

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.......... 
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โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการจอง 
เพ่ือประโยชน์ต่อตัวท่านเอง 

 
 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพ้ืนเมือง หรือ 
ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 

ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพ่ิม 800 บาท / 1 ร้าน / 1 ท่าน *** 
 
 

*** ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 
ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง *** 

 
 
อัตราค่าบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็กต�ากว่า 12 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว 

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 17,999 16,999 5,000 

26 กุมภาพนัธ์ - 01 มีนาคม 2566 16,999 15,999 5,000 
เดือน มีนาคม 2566 

03 - 06 มีนาคม 2566 (วนัมาฆบูชา) 20,999 19,999 5,000 
04 - 07 มีนาคม 2566 (วนัมาฆบูชา) 20,999 19,999 5,000 
05 - 08 มีนาคม 2566 (วนัมาฆบูชา) 17,999 16,999 5,000 

19 - 22 มนีาคม 2566 16,999 15,999 5,000 
เดือน เมษายน 2566 

01 - 04 เมษายน 2566 17,999 16,999 5,000 
13 - 16 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต์) 27,999 26,999 5,000 

20 - 23 เมษายน 2566 17,999 16,999 5,000 
เดือน พฤษภาคม 2566 

01 - 04 พฤษภาคม 2566 17,999 16,999 5,000 
04 - 07 พฤษภาคม 2566 

(วนัฉัตรมงคล) 
22,999 21,999 

5,000 
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27 - 30 พฤษภาคม 2566 17,999 16,999 5,000 
เดือน มิถุนายน 2566 

02 - 05 มิถุนายน 2566 
(วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา) 

21,999 20,999 
5,000 

03 - 06 มิถุนายน 2566 
(วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา) 

21,999 20,999 
5,000 

24 - 27 มิถุนายน 2566 17,999 16,999 5,000 
ราคาเด็กทารก (อายุต�ากวา่ 2 ปี) ไม่มทีี่นัง่บนิเครื่องบนิ ท่านละ 5,000 บาท 

ราคาจอยแลนด์ (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) หกัออกท่านละ 5,000 บาท 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน 
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) 

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
หมายเหตุ 

หากท่านมีความจําเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 

กรุณาสอบถามเที่ยวบนิเพื่อยืนยันกบัทางเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่าน 

ซื้อตั๋วเครื่องบนิประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้อันเนื่องมาจากหากเกิดความ 

ผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมว่า่จะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสายการบินพิจารณา 

สถานการณ์แล้วพบวา่อยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตผุลเชิงพาณิชย์ 

หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตผุลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผดิชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  อนึง่ บริษัทฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ 

ประมาณ 5-7 วนัก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

** เมื่อท่านชําระเงินค่าทวัร์ใหก้ับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข 

ข้อตกลงทั้งหมดนี้แลว้ ** 
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ท่านสามารถเลือกซื้อประกันการเดินทางเพ่ิมเติมได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทาง 1-3 วัน 
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