
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVZ04 Follow Me To Taiwan  
ไทเป อาหลีซาน ไถจง จ่ิวเฟ่ิน สริุยนัจนัทรา เจียอ้ี 5วนั 4คืน 

พกั ไถจง 2คืน เจียอ้ี 1คืน โรงแรมอาบน ้าแร่ 1คืน 
พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และ บุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นต ารบัไต้หวนั 

 
ถ่ายรปูหมู่บา้นสายรุง้ ปราสาทชอ็กโกแลตนีน่า ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  

วดัพระถงัซมัจัง๋ วดัเหวนิหวู ่ อทุยานแห่งชาตอิาหลซีนั นัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี  
เทีย่วชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ วดัหลงซาน หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน  

เชค็อนิแลนดม์ารค์ไตห้วนั ไทเป 101 ชอ้ปป้ิงตลาดดงั อีจ้งไนทม์ารเ์กต็ ซเีหมนิตงิ 
 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ) 
น ้าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 



 

 

 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    VZ562   BKK-TPE   10.05-14.40 
RETURN       :     VZ563   TPE-BKK   15.40-18.35 

 

 

07.00 น.       พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบนิ VIETJET(VZ) โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแทก็กระเป๋าก่อนขึน้เครื่อง 

10.05 น.         น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน โดย สายการบนิ VIETJET (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ562 

14.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตไิต้หวนัเถาหยวน ประเทศใต้หวนั น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

กรุณาปรบันาฬกิา ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมาย) น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง (Taichung) เมอืงใหญ่อนัดบั 

2 ของไตห้วนั ตัง้อยู่ทางตอนกลางฝัง่ซ้ายของเกาะไตห้วนั เป็นเมอืง

แห่งอุตสาหกรรมและศูนยก์ลางเศรษฐกจิอนัดบัสามของเกาะไต้หวนั 

ตัง้อยู่ภาคกลางของเกาะ จากนัน้พาท่านเดนิทางชมความรกัรกัของ 

หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ สีสนัสดใส ที่

โดดเด่นสะดุดตา เคยเป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงคราม

กลางเมืองของจนีที่ลี้ภยัมาอยู่ใต้หวนั เกือบจะถูกรื้อทิ้ง แต่มีทหาร

เก่าที่ชื่อว่า Huang Yung Fu หรือเรยีกกนัว่า อากงฝู ท่านตัดสนิใจ

วาดรูปและลวดลายต่าง ๆ ทัง้หมดนี้เพื่อเป็นการส่งท้ายก่อนจะจาก

ไป 

เยน็       รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่)  พเิศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู สตูรตน้

ต ารบัไตห้วนั 

ทีพ่กั : Hotel Inn Express Taichung Park หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเดก็ 

(บาท) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ัง่ หมายเหต ุ

31 มกราคม – 04 กุมภาพนัธ ์66 
 19,888  

ไม่มรีาคาเดก็ 

(เดก็ INF อายุไม่เกนิ 2 ปี  4,000 

บาท ) 

6,500 25  

08-12 กุมภาพนัธ์ 66 19,888 6,500 25  

15-19 กุมภาพนัธ์ 66 22,888 6,500 25  

22-26 กุมภาพนัธ์ 66 19,888 6,500 25  

25 กุมภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 66 19,888 6,500 25  

01-05 มนีาคม 66 23,888 6,500 25  

08-12 มนีาคม 66 19,888 6,500 25  

15-19 มนีาคม 66 18,888 6,500 25  

วนัทีห่นึ่ง    ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน ประเทศไตห้วนั – เมอืงไถจง - หมูบ่า้นสายรุง้                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  อาหาร เยน็                                                                                                                    

                                                   

                        



 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลที่ตัง้อยู่ใจกลางเกาะไต้หวนั 

พื้นที่ที่ได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” ด้วยภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาสูงใหญ่

มากมายสลบักบัป่าสเีขยีวชอุ่มทีป่กคลุมอยู่ทัว่ทัง้มณฑล มณฑลหนานโถวนัน้เป็น

มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเลยทีเดียว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาท

ช็อกโกแลต (Nina Chocolate Castle) เป็นปราสาทชอ็กโกแลตที่ออกแบบสไตล์

ยุโรป สวยงามแปลกตา ขา้งในปราสาทจะมปีระวตักิารท าชอ็กโกแลตและของฝาก

มากมายให้ท่านได้เดินชมและและเลือกซื้อกันได้ ได้ จากนัน้น าท่าน ล่องเรือ

ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจดืจากธรรมชาตทิี่ใหญ่

ทีสุ่ดของเกาะไตห้วนั ตัง้อยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พืน้ทีต่อนกลางของเกาะ 

มชีื่อเสยีงด้านความสวยงามจนได้รบัการขนานนามว่าเป็น “สวสิเซอร์แลนด์แห่ง

ไตห้วนั” จุดเด่นคอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวส่องประกายพรอ้มฉากหลงัเป็นภูเขาสงูใหญ่

อุดมไปดว้ยพืน้ทีป่่าเขยีวชอุ่มอนัอุดมสมบูรณ์ พาท่านไปไหวข้อพรที ่วดัพระถงัซมัจัง๋ หรอื วดัสวนกวง (Xuanguang Temple) เป็นวดัทีต่ัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสุรยินั

และทะเลสาบจนัทรา ภายในวดัมรีูปทองค าของพระเสวยีนจัง้พรอ้มกบัขอ้ความทีเ่ขยีนไวว้่า “ปราชญ์ผูย้ิง่ใหญ่แห่งชาต”ิ อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที3่)  พเิศษ! เมนู ปลาประธานาธบิด ี

น าท่านเดินทางเยี่ยมชม วดัเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon 

Lake Wenwu Temple) ภายในวดัมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้า

แห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์) ซึ่งชาวไต้หวนัเชื่อกนัว่า หากได้

บูชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน มแีต่คนจงรกัภกัด ี

หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปราถนา จึงท าให้ได้ร ับ

ความนิยมจากชาวไต้หวนั ที่มาสกัการะขอพรองค์เทพในวดัแห่งนี้  จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ มณฑลเจยีอี้ เป็นมณฑลทีม่ชีื่อเสยีงอกีเมอืงหนึ่งในภาคตะวนัตก

เฉียงใต้ของไต้หวนั ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกบัทะเล 

มณฑลเจยีอี้เป็นเพยีงมณฑลเดยีวในไตห้วนัทีม่ถีงึสามอุทยานแห่งชาต ิ

เยน็         รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที4่)   

 ทีพ่กั : Maison De Shine Chiayi  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 

 

 วนัทีส่อง       เมอืงหนานโถว – ปราสาทชอ็กโกแลต -  ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวนิหวู ่- มณฑลเจยีอี ้   
                                                                                                                     อาหาร เชา้, เทีย่ง, เยน็                                                   
                        



 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

พาท่านไปช้อปกันที่ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา 

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศ ท าให้ไต้หวนัเหมาะกบั

การปลูกชาเป็นอย่างยิง่ ที่นี่มชีาให้เลอืกหลากหลายประเภท ตัง้แต่ ชาอูหลงต้งติง่ 

ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถีย่กวนอนิ ซึง่ชาทัง้ 3 ประเภทนี้ จดัไดว้่าเป็นชาชื่อดงัจาก

ไตห้วนัเลยทเีดยีว และท่านยงัสามารถซื้อเป็นของฝากกลบัไปไดอ้กีด้วย จากนัน้พา

ทุกท่านไปนัง่รถไฟสายโบราณเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (Alishan 

National Park) เป็นอุทยานแห่งชาตทิี่มชีื่อเสยีงที่สุดของไต้หวนั อยู่ในเขตเมอืงเจีย

อี้ ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ทีน่ี่ยงัเป็นแหล่งผลติชาคุณภาพสงูทีข่ ึน้ชื่อในระดบั

นานาชาตอิกีดว้ย นอกจากนี้คนไตห้วนันิยมเดนิทางมาชมพระอาทติยข์ึน้ทีย่อดเขา

ในยามเชา้ทีน่ี่ ตามความเชื่อดัง้เดมิทีว่่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ทีอุ่ดมไปดว้ย

พลงัชี่ ซึ่งก็คอืพลงัลมปราณ ที่ถอืเป็นพลงัพืน้ฐานของสิง่มชีวีติที่สามารถช่วยฟ้ืนฟู

สุขภาพไดน้ัน่เอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่)   

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงไถจง (Taichung) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของไต้หวนั ตัง้อยู่ทางตอนกลางฝัง่ซ้ายของเกาะไต้หวนั เป็นเมอืงแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลาง

เศรษฐกจิอนัดบัสามของเกาะไตห้วนั ตัง้อยู่ภาคกลางของเกาะ จากนัน้พาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงกนัที ่ตลาดกลางคนือี้จง  ทีน่ี่มทีัง้รา้นอาหาร ของกนิ รา้นเสือ้ผา้ รา้นรองเทา้ 

รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ มแีต่ของกนิ ของขึน้ชื่อทีใ่ตห้วนัเยอะแยะมากมาย ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปเลอืกซื้อกนัไดต้ามอธัยาศยั เพื่อไม่เป็นเวลาอนัรบกวนของท่าน ใหท่้าน

ไดอ้สิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั : Hotel Inn Express Taichung Park 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  วนัทีส่าม        มณฑลเจยีอี้ - รา้นชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน – เมอืงไถจง – ตลาดกลางคนือี้จง  
                                                                            อาหาร เชา้, เทีย่ง 
                                                   
                        



 

 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

น าท่านเดนิกลบัสู่ เมอืงไทเป TaiPei เมอืงหลวงของเกาะไต้หวนั เป็น

เมอืงที่เจรญิที่สุดของประเทศ พาท่านเดนิทางไปช้อป ร้านพายสปัปะ

รด (Vigor Pineapple) ไต้หวนันิยมปลูกสบัปะรดกนัอย่างกว้างขวาง 

ท าให้เป็นแหล่งผลดิสนิค้าแปรรูปจากสบัปะรด เช่น สบัปะรดกระป๋อง 

น ้าสบัปะรด แยมสบัปะรด อกีทัง้ยงัมกีารน าสบัปะรดมาท าเป็นเคก้แสน

อร่อย รสชาตเิปรี้ยวหวานก าลงัด ีเนื้อเค้กนุ่มจนเหมอืนละลายในปาก 

ถือเป็นของเด็ดของไต้หวนั จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไค

เช็ค  (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เ ป็นหนึ่ งสัญลักษณ์ของ

ประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป 

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดี

เจยีง ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลงัคาทรง 8 เหลีย่มสนี ้าเงนิ

แบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัส

เสรภีาพ มบีนัไดดา้นหน้า 89 ขัน้เท่ากบัอายุของท่านประธานาธบิด ี 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่)  

พาท่านไปเยีย่มชม วดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวดัที่

เก่าแก่และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่าน

เมอืงเก่า มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจีย๊นชว่ง

ปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สกัการะบูชาสิ่งศกัดิส์ทิธิต์ามความเชื่อ

ของชาวจนี มรีูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกบัวดัพุทธของจีน

แต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็น

วดัสไตล์ไต้หวนั น าท่านไปชมสินค้าส่งออกชื่อดงัของใต้หวนัที่ศูนย์ 

Germanium Shop  เป็นสร้อยที่มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน

ร่างกาย ซึ่งสามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบ

ไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่นและยงัลดอาการปวดอกีด้วย

จากนัน้พาทุกท่านไปช้อปป้ิงตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending) 

เป็นย่านช้อปป้ิงของวยัรุ่นที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดของไต้หวนั มฉีายาว่า 

ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นชื่อดงัอยู่ที่มหานครโตเกยีวประเทศญี่ปุ่ น เป็นแหล่งก าเนิดของแฟชัน่ของหนุ่มสาวชาวไตห้วนั และเป็นหนึ่งใน แลนด์

มารค์ ส าคญัของเมอืงไทเปด้วย และแน่นอนทีพ่ลาดไม่ไดค้อื การไปชมินมใตห้วนัตน้ต ารบั ทีถ่อืว่าเป็นแหล่งตน้ก าเนิดชาของใตห้วนั เพื่อไม่เป็นเวลาอนัรบกวนของ

ท่าน ใหท่้านไดอ้สิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่       เมอืงไทเป – รา้นพายสปัปะรด - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – วดัหลงซาน - Germanium Shop – ย่านซเีหมนิตงิ - นิวไทเป 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ นิวไทเป(New Taipei หรอื Xinbei) เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไตห้วนัทีพ่ืน้ทีร่อบนอกทัง้หมดของเมอืงหลวงไทเป มสีถานทีท่่องเทีย่ว

ทีน่่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะดา้นธรรมชาต ิเพราะครอบคลุมพืน้ทีภู่เขาและทะเลมากมาย 

ทีพ่กั : The Loft Seaside 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง หมู่บา้นโบราณ จิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงโบราณทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัสวยจากโคมแดงสว่างทัว่ทัง้เมอืง เป็นเมอืงโบราณทีต่ัง้อยู่บนเขาในเขตเมอืงจหีลง 

ทางตอนเหนือของไตห้วนั เมอืงทีส่วยและมเีอกลกัษณ์เป็นอย่างมาก ตัง้อยู่บนภูเขา และเป็นเมอืงเลก็ๆ ทีย่งัคงบรรยากาศสุดคลาสสคิของไต้หวนั นอกจากนี้ยงัมรีา้นน ้า

ชา รา้นอาหารอาหารอกีมายมายใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อกนัอกีดว้ย เพื่อไม่เป็นเวลาอนัรบกวนของท่าน ใหท่้านไดอ้สิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านไปชอ้ปป้ิง รา้นเครื่องส าอาง (Cosmetic shop) มสีนิคา้มากมายขึน้ของใตห้วนัและแบรนดต่์างๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปเลอืกซื้อกนัหรอืจะน าเป็นของฝาก

ก็ได้เช่นกนั จากนัน้พาท่านเดนิทางไปถ่ายภาพเชค็อนิบรเิวณด้านหน้า ตกึไทเป 101 นับเป็นแลนด์มาร์กที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวนั และเป็นตกึที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก 

เรยีกได้ว่าเป็นความภูมใิจของชาวไต้หวนั ทัง้สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งทัง้ภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ย ม นอกจากนี้ท่านยงั

สามารถขึน้ไป ชัน้ที ่89 ของตกึไทเป เป็นชัน้ส าหรบัจุดชมววิ สามารถมองเหน็ววิเมอืง และบรรยากาศรอบๆ ไดอ้ย่าง 360 องศาเลยทเีดยีว ภายในตกึเป็นศูนยก์ลางดา้น

ธุรกจิการเงนิ และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของไตห้วนัทีม่สีนิคา้หรูหรา แฟชัน่ ภตัตาคาร รา้นอาหารรสเลศิ ผบับาร์อกีดว้ย (ค่าทวัร ์ไม่รวมค่าขึน้ตกึไทเป)  

จากนั ้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพื่อ

เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

15.40 เดนิทางกลบั ประเทศไทย โดย สายการบนิ VIETJET(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ563 

18.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)  

เมื่อเดินทางถึงใต้หวนั ผู้เดนิทางจะไดร้บัชุดตรวจ ATK (ฟร)ี ทัง้หมด 4 ชุดที่สนามบนิ โดยให้ตรวจทุกๆ 2 วนั (เริม่ตรวจทนัทใีนวนัที่เดนิทางมาถงึใต้หวนั) *ผู้เดนิทางเขา้ใตห้วนั

จะตอ้งถ่ายรูปเกบ็ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในกรณีทีม่หีน่วยงานขอดู แต่ไม่จ าเป็นตอ้งส่งหลกัฐานใหห้น่วยงานใดๆ * 

 

วนัทีห่า้      หมู่บา้นโบราณ จิว่เฟ่ิน – รา้นเครือ่งส าอาง - ตกึไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน – ท่าอากาศยาน 
   นานาชาตสิุวรรณภูม ิ                                                                                                                                      อาหาร เชา้                                                   

                        



 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่

ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

(บริษทั ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟันดเ์ป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได้) 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ัง่ ได้ และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋

กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้  

2.  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3.  กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพกัในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาล

วนัหยุด มงีานแฟรต่์างๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ VIETJET (VZ) สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่องได ้7 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

การบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ กรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัที่บรษิทัท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มกีารตกลงไวก้บับรษิทั

ประกนัชวีติ ทุกกรณี ต้องมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซื้อประ กนัสุขภาพเพิม่ได้จากบริษัท

ประกนัทัว่ไป 

7. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์

8. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั 

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษทุีกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 



 

 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,200 ดอลลารใ์ตห้วนั / ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร์

ทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึ้นในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของ

ผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ว

เอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์

ของผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก

เมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

 


