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07.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

เวยีตเจ็ทแอร ์VIETJET (VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดย เทีย่วบนิที ่VZ 562 (ไมร่วมอาหารบนเครือ่งไป-

กลับ) 

 

 

 

 

 

14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่

ไตห้วนั เร็วกกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

จากน ัน้  เดนิทางสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

วนัแรก สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั • ไทเป •  ปลอ่ยโคมเสน้ทาง

รถไฟสายเกา่สายผงิซ ี       (-/-/อสิระ)  
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น าทา่น เดนิทางสู ่ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) หมูบ่า้นโบราณบนไหล่เขาซึง่ในอดตีเคยเป็น

แหล่งขุดทองชือ่ดังของไตห้วัน เมือ่กาลเวลาผ่านไปเหลอืเพยีงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิง่ดงึดูดใจให ้

นักท่องเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆทัง้รา้นน ้าชา รา้นขายขนม และ ของทีร่ะลกึ ชมววิทวิทัศน์ของ

บา้นโบราณซึง่ประดับดว้ยโคมไฟสตี่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนักท่องเที่ยว

จ านวนมาก  

 

  

 

เดนิทางสู ่ เสน้ทางรถไฟสายเก่าสายผงิซ ี

เสน้ทางสายรถไฟสายสัน้ๆ ทีย่ังคง

ความเป็นอดตีทัง้ในสว่นของอาคาร

บา้นเรอืนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็น

อย่างดี ดว้ยระยะทางประมาณ 30 

กโิลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนขา้ง

แคบ เ ปิดใหบ้ริการตั ้งแต่ยุคที่

ประเทศญีปุ่่ นเขา้มาปกครองชว่งปี 

1921 ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางขนสง่

ถ่านหินจากการท าเหมืองแร่แต่

ปัจจบุนัทางรัฐบาลไตห้วันไดม้กีารพัฒนาจนกลายเป็นเสน้ทางการทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ถงึแมว้่าจะเป็น

เสน้ทางรถไฟสายเก่าทีม่อีายุเกอืบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเสน้ทางทีเ่ปิดใหบ้รกิารยังสมบูรณ์

พรอ้มใชง้านเสมอ เสน้ทางสายผงิซเีริม่เป็นทีน่ยิมตัง้แต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตรรั์กโรแมนตกิชือ่ดัง

ของไตห้วัน “You Are the Apple of My Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าฉากส าคัญของหนังสถานีซอื

เฟ่ินสถานยีอดฮติของเหลา่นักทอ่งเทีย่ว เป็นอกีหนึง่สถานทีีผู่ค้นนยิม  

 

ปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมคา่โคมกระดาษ 1 โคม ตอ่ 4 ท่าน) ลักษณะเด่นของซอืเฟ่ินคือมี

เสน้ทางรถไฟทีต่ัง้คูข่นานไปกบัถนนโบราณซอืเฟ่ินใหค้วามรูส้กึคลา้ยกบัตลอดรม่หบุของบา้นเรา ทัง้ยัง
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มคีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมในอดตีของไตห้วันเป็นอยา่งมาก ภายในตัวเมอืงเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นขายของทีร่ะลกึและอืน่ๆ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย 

 

 

 

เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน 

 

 

จากน ัน้ น าทา่นเขา้พักที ่The Loft Seaside Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว* เมอืงไทเป มาตรฐานไตห้วนั 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยลา้และกระตุน้ระบบไหลเวยีนเลอืด ดว้ยการแชน่ า้แร ่ภายในหอ้งพกัแบบ

สว่นตวั         

 



Page 6 of 24 

 

 

 

       

 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน ัน้ ซึ่งอาจมีการ

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

จากน ัน้ น าท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิ่ว 

YEHLIU GEO PARK อทุยานทางธรณี 

ของประเทศไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยืน่

ลงไปในทะเล เกดิขึน้จากการเคลื่อนที่

ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหิน

แปลกตารูปร่างต่างๆ ซึง่เกดิจากการกัด

เซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะ

อยูท่ี ่หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิ

รปูเจา้หญงิ หนิรปูมงักร และฟอสซลิของ

สตัวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ทา่นจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิคน ้าทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

วนัทีส่อง ไทเป • อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ • เมอืงหนานโถว • รา้นชา • ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

•            วดัพระถงัซ าจ ัง๋ • วดัเหวนิหวู ่• ตลาดอีจ้ง ไนทม์าเก็ต  (เชา้/กลางวนั/เย็น)
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จากน ัน้  เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  

น าทา่นชมิชาอูห่ลง และชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท้่านไดช้งชาอย่างถูกวธิแีละไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการดืม่ชา ทัง้ชาอูห่ลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัวเหลยีน และเลอืกซือ้ชาอูห่ลงทีข่ ึน้ชือ่

ของไตห้วันไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! เมนเูสีย่วหลงเปา 

 

หลงัอาหาร น าท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน ้าจดืใหญ่

ทีส่ดุบนเกาะไตห้วัน ทีม่าของชือ่ทะเลสาบสรุยิันจันทรา มาจาก ทศิตะวันออกของทะเลสาบมลีักษณะ

คลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระจันทร ์ทะเลสาบสรุยิันจันทราเกดิ

จากการสรา้งเขือ่นกักเก็บน ้าท าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสูงเหนือระดับน ้าทะเล 750 เมตร 

ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู จงึมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด 

เนือ่งมาจากไดรั้บการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอยา่งเครง่ครัด 
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น าทา่น สกัการะอฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋ หรอื วดัเสวยีนกวง ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิทะเลสาบ

สรุยินัจันทรา ชือ่ของพระในสมัยราชวงศถ์ังทีเ่ดนิทางไปอัญเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวปีเดมิ

อฐัขิองทา่นทางการประเทศญีปุ่่ นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บง่มอบใหก้ับประเทศไตห้วัน ปัจจุบัน

อฐัขิองทา่นไดเ้ก็บรักษาไวท้ีน่ี่  

 

 

 

จากน ัน้ น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเห

วนิหวูห่รอื วดักวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่

ทางการญี่ปุ่ นสรา้งขึน้หลังจากท าการสรา้ง

เขือ่นท าใหว้ัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไตเ้ขือ่น การ

ออกแบบของวัดเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกับ

พระราชวังกูก้ง ของประเทศจนี ภายในวหิาร

ประดษิฐานเทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แห่งความ
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ซือ้สัตย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวูน่ ี ้ชาวไตห้วนัจะนยิมแขวน

กระดิง่ลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู  

 

จากน ัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงไทจง (ใชเ้วลาประมาณ 2 ช ัว่โมง)  

 

น าทา่น เดนิชอ็ปป้ิง ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในไตห้วัน ตลาดอีจ๋ง ไนทม์ารเ์ก็ต

ถนนคนเดินอี้จงเป็นหนึ่งในถนนที่

น่าสนใจ มทีัง้แฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ ที่

ทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น 

ของกนิ ที่นี่ค่อนขา้งคึกคักช่วงเวลา

กลางวันจันถงึกลางคนืเลย เพราะวา่อยู่

ตดิกับมหาวทิยาลัย ดังนัน้พวกแฟชั่น

จะเนน้กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา รวมถึง

รา้นอาหารและคาเฟ่ ตา่งๆ ก็มใีหเ้ลอืก

เขา้ไปทานทีน่ี ่

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! เมน ูบฟุเฟตช์าบไูตห้วนั 

 

      

 

ทีพ่กั น าท่านเขา้พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS หรอืโรงแรมเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (เมอืงไถจง) 

มาตรฐานไตห้วนั 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน ัน้ ซึ่งอาจมีการ

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าทา่น เดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ยัมาอยู่

กันทีไ่ตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อยา่งง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสีันสดใส

ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปท าใหม้ีชือ่เสียงจนกลายเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจงไปในทีส่ดุ  

 

 

 

จากน ัน้ เดนิทางสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง)  

น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นนี้เป็นรา้นซึง่ไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไตห้วัน และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะน าไดแ้ก ่ขนมพายสับปะรดขนมพายเผอืก ขนม

พายชอ็คโกแลตไสเ้กาลัด หมแูผน่ ขา้วตังสาหรา่ย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

วนัทีส่าม เมอืงไถจง • หมูบ่า้นสายรุง้ • เมอืงไทเป • รา้นพายสบัปะรด • อนสุรณ์สถานเจยีงไค

เช็ค • วดัหลงซาน • ศนูยเ์ครือ่งส าอาง • ตลาดซเีหมนิตงิ ไนทม์ารเ์ก็ต      (เชา้/

กลางวนั/อสิระ) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรปูกบัรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คาริฟา ชัน้ท่ี 124    ดไูบมอลล ์       
               (-/บนเครื่อง/เยน็) 
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จากน ัน้ น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไค

เช็ค (Chiang Kai Shek 

Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลกึถงึ

ทา่นอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม 

ประวัต ิ ของใชส้ าคัญ รถ และ จ าลอง

หอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค 

และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถาน

แห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยาม

ของทหารรักษาการรูปปั้นส ารดิ ท่าน

เจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆ

ชัว่โมง 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร  
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จากน ัน้ เดนิทางสูว่ดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่

ของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบ

ย่านเมอืงเก่า มอีายุเกอืบ 300 

รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีน

ชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปีค.ศ. 1738  

เพื่อเ ป็สถานที่สักการะบูชา

สิง่ศักสทิธิ์ตามความเชือ่ของ

ชาวจีน  มีรูปแบบทางด า้น

สถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธ

ของจีนแต่มลีูกผสมของความ

เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบาง

คนเรียกกันว่าเ ป็นวัดสไตล์

ไตห้วัน ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป 

วัดหลงซาน หรอื เหมงเจยี หลงซาน(Mengjia Longshan)แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็น

หลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกว่า 100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้

ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้

สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวัง

ดา้นความรัก  

 

จากน ัน้แวะซือ้สนิคา้ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางตา่งๆ ทีศ่นูยเ์ครือ่งส าอาง 

 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมนิตงิ ไนท์

มาร์เ ก็ต (อิสระอาหารค ่าตาม

อธัยาศยั)หรือที่คนไทยรูจ้ักกันใน

นาม สยามสแควรแ์หง่ไทเปเป็นยา่นช็

อปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างานของ

ไตห้วัน ยังเ ป็นแหล่งช็อปป้ิงของ

นักทอ่งเทีย่วดว้ยเชน่กนั ในยา่นนี้เป็น

ถนนคนเดนิโดยแบ่งโซนเป็นสตี่างๆ 

เช่น แดง เขียว น ้ าเงิน โดยสังเกต

จากเสาขา้งทางจะมกีารระบหุมายเลย

และท าสไีวอ้ยา่งเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทย ซึง่ราคาถูกกว่าไทยประมาณ 

30 % ไดแ้ก ่ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุ่นหายาก

และราคาถกูมากๆ 
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ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดซเีหมนิตงิ ไนทม์ารเ์ก็ต  

ทีพ่กั  เขา้สูท่ ีพ่กั PAPA WHALE HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงไทเป มาตรฐานไตห้วนั 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน ัน้ ซึ่งอาจมีการ

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากน ัน้  น าทา่นแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซึง่ท าเป็นเครือ่งประดับทัง้สรอ้ยคอ

และสรอ้ยขอ้มือซึง่มีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัต ิลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์

อเิล็กทรอนกิสป์รับความสมดลุในระบบตา่งๆของรา่งกายสามารถชว่ยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต 

อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยใหส้ัน้ลงและภายในศูนยแ์ห่งนี้ยังมผีลติภัณฑเ์ครือ่งประดับ

จากปะการงัสแีดง อัญมณีล ้าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วัน ทัง้จีป้ระดับ แหวน ต่างๆ ทัง้ยังมปีะการังแดง

เป็นตน้ ซึง่เป็นของประดับบา้นชาวไตห้วันซึง่เป็นสิง่แสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้งัคับบญัชา 

 

จากน ัน้ น าทา่นถา่ยรูปชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรขึน้ช ัน้ 89) ตกึระฟ้าสงูทีส่ดุในมหานครไทเป และเป็น

ตกึทีส่งูทีสุ่ดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดรั้บรางวัล “ผูน้ าการออกแบบ

พลังงานและสิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 

จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชัน้น าเชน่ DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , 

PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยังมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก โดยกนิเนสสเ์วลิดเ์รคค

อรด์(Guinness Book World Records) ทีค่วามเร็ว 1,010 เมตรต่อนาท ีใชข้ึน้จากชัน้ 5 ไปยัง ชัน้ 88 

โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้ 

วนัทีส่ ี ่      ไทเป • ศนูย ์GERMANIUM และ ปะการงัสแีดง • ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้89) • 

ถนนหยง่คงั • สนามบนิเถาหยวน • สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ          (เชา้/

อสิระ/-) 
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เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ณ ตกึไทเป 101 

 

น าทา่น แวะ ถนนของกนิยา่นหยง่คงั (YONGKANG STREET FOOD) แหล่งรวมอาหารยอดฮติของไทเป

โดยเฉพาะอาหารทอ้งถิน่แท ้ๆ ของไตห้วันทีป่รุงดว้ยวัตถุดบิทอ้งถิน่ผ่านกรรมวธิแีบบโบราณ ย่านนี้ นัน้

เต็มไปดว้ยไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายชนดิ และรา้นคาเฟ่น่ารักๆอกีมากมาย สว่นมากจะตัง้อยูต่ามรมิ

ถนนและยงัมรีา้นอาหารเด็ดๆตามตรอกซอกซอยจะเปิดตัง้แตช่ว่งเชา้จนถงึยามค ่าคนื 

 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

15.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์VIETJET (VZ)  

เทีย่วบนิที ่VZ 563 

18.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

*********************************************************************** 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

มหศัจรรย.์.ไตห้วนั เทีย่ว 3 เมอืง ตอ้นรบัเปิดประเทศ 

บนิ VZ  4 วนั 3 คนื 

วนัเดนิทาง 
จ านวนตอ่

กรุป๊ 
ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

17-20 พ.ย.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

18-21 พ.ย.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

19-22 พ.ย.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

20-23 พ.ย.65 30+1 16,999 15,999 4,000 

24-27 พ.ย.65 30+1 18,999 17,999 4,000 

25-28 พ.ย.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

26-29 พ.ย.65 30+1 18,999 17,999 4,000 

27-30 พ.ย.65 30+1 18,999 17,999 4,000 

01-04 ธ.ค.65 30+1 20,999 19,999 4,000 

02-05 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

03-06 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

04-07 ธ.ค.65 30+1 16,999 16,999 4,000 

05-08 ธ.ค.65 30+1 16,999 16,999 4,000 

08-11 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

10-13 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

11-14 ธ.ค.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

15-18 ธ.ค.65 30+1 19,999 18,999 4,000 

16-19 ธ.ค.65 30+1 18,999 17,999 4,000 
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17-20 ธ.ค.65 30+1 19,999 18,999 4,000 

18-21 ธ.ค.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

22-25 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

24-27 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

25-28 ธ.ค.65 30+1 22,999 21,999 4,000 

26-29 ธ.ค.65 30+1 22,999 21,999 4,000 

27-30 ธ.ค.65 30+1 25,999 24,999 4,000 

06-09 ม.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

07-10 ม.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

08-11 ม.ค.66 30+1 14,999 14,999 4,000 

12-15 ม.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

13-16 ม.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

14-17 ม.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

15-18 ม.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

19-22 ม.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

20-23 ม.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

21-24 ม.ค.66 30+1 22,999 21,999 4,000 

22-25 ม.ค.66 30+1 23,999 22,999 4,000 

26-29 ม.ค.66 30+1 23,999 22,999 4,000 

27-30 ม.ค.66 30+1 23,999 22,999 4,000 

28-31 ม.ค.66 30+1 23,999 22,999 4,000 

29 ม.ค.-01 ก.พ.66 30+1 22,999 21,999 4,000 

04-07 ก.พ.66 30+1 17,999 16,999 4,000 
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05-08 ก.พ.66 30+1 15,999 15,999 4,000 

09-12 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

10-13 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

11-14 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

12-15 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

16-19 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

18-21 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

19-22 ก.พ.66 30+1 14,999 14,999 4,000 

23-26 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

24-27 ก.พ.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

25-28 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

26 ก.พ.-01 ม.ีค.66 30+1 16,999 15,999 4,000 

02-05 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

03-06 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

04-07 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

05-08 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

09-12 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

10-13 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

11-14 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

12-15 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

16-19 ม.ีค.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

17-20 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

18-21 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 
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19-22 ม.ีค.66 30+1  16,999 15,999 4,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยค านงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั** 

 

**กรณีพกั 3 ทา่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง เนือ่งจากหอ้งพกั 3 ทา่น มจี านวนจ ากดั** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-ไทเป-กรงุเทพฯ สายการบนิ VIETJET (VZ) อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่

เปลีย่นแปลงตั๋วไมส่ามารถระบทุีน่ั่งได ้ เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันส าหรับชาวตา่งชาต ิ

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ไตห้วันมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื 

ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,200 NT/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ทา่น(บงัคับตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศ) (ยกเวน้เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปีบรบิรูณ์) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 

**ขณะนีนั้กทอ่งเทีย่วชาวไทยไดรั้บการยกเวน้การท าวซีา่หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลับมายืน่วซีา่เขา้-ออก

ปกต ิทางทัวรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซีา่เพิม่ ตามทีส่ถานทตูก าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร)** 

**กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขตา่งๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิ** 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,

วันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าทัวร ์60% จากราคาขาย และหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง และมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร์ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 
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 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 
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 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ภาพทีใ่ชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 การท่องเที่ยวประเทศไตห้วันนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ดังกล่าว คอื รา้นสับประรด,รา้นชา,รา้นสรอ้ย เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ ทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศไตห้วนั 

 หอ้งพักแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น  

(Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกันบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 

1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

   โรงแรมในไตห้วันหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้าบางโรงแรมแต ่

ละชัน้จะม ี เพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไมไ่ดต้ดิกันและอาจจะได ้

คนละชัน้และบาง โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

********************************************************* 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
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เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


