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Code: IT14-TWN-TPEVZ0122-43VZ-Dec-Mar2023-21-32-A221006 

 

ไตห้วนั 4 วนั 3 คนื 

ซุปตาร.์.. เปิดแลว้จา้าาาา  ไตห้วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนธนัวาคม - เดอืนมนีาคม 2565 
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 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต และตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ Daxi Old street 

 ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

 ปลอ่ยโคมลอย ณ หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน 

 ชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก 

 พเิศษ... ปลาประธานาธบิด ี และชาบ ูชาบ ู

“มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

  

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

01 -04 ธนัวาคม 2565 24,888 3,500 

08 – 11 ธนัวาคม 2565 

(วนัหยดุวนัรฐัธรรมนญู) 

24,888 3,500 

15 – 18 ธนัวาคม 2565 21,888 3,500 

22 – 25 ธนัวาคม 2565 25,888 3,500 

29 ธนัวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566  

(วนัหยดุปีใหม)่ 

32,888 6,500 

05 – 08 มกราคม 2566 21,888 3,500 

12 – 15 มกราคม 2566 21,888 3,500 

02 – 05 กมุภาพนัธ ์2566 19,888 3,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

การผอ่นคลายมาตรการในอนาคต 
(คาดวา่เร ิม่วนัที ่13 ต.ค. และเฝ้าสงัเกตการณ์ 1 สปัดาห)์ 

 

 ผูเ้ดนิทางเขา้  นกัทอ่งเทีย่ว / กรุป๊ทวัร ์ไมต่อ้งกกัตวั และยกเลกิการออกหนงัสอืแจง้การกกัตวั 

 วธิกีารตรวจคดักรอง แจกชุดตรวจ ATK ทีส่นามบนิ  

 กลบัไปใชม้าตรการเดมิส าหรบัฟรวีซีา่ และ ยกเลกิการจ ากดักรุป๊ทวัร ์
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วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ-ท่าอากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน 

อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก – วดัหลงซาน - ยา่นซเีหมนิตงิ 

 

 

07.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 4  

เคาน์เตอร ์G สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง

ส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิ

ที ่VZ562  

14.40 น.  ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท ี(เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 

เมอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ศูนยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และ

วัฒนธรรมทีห่ลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่

19 สมัยราชวงศ์ชงิ มีอายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยังคงรักษาไวซ้ ึง่วัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น 

โบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตรอ์ยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็น

หนึง่ในเมอืงขนาดใหญใ่นทวปีเอเชยีทีม่ยีา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค ่าคนื

ทีค่กึคัก และระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคย

เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก และมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 

 

บา่ย  บรกิารอาหารกลางวนั  แบบ SET BOX  (1) 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2566 22,888 3,500 

02 – 05 มนีาคม 2566 24,888 3,500 

09 – 12 มนีาคม 2566 19,888 3,500 

16 – 19 มนีาคม 2566 19,888 3,500 
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 เดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานทีท่ีถ่อืไดว้า่เป็น

สญัญลักษณ์ของประเทศอกีแหง่หนึง่ ตัง้โดดเดน่อยูก่ลางจตรัุสเสรภีาพ ถกูสรา้งเพือ่ร าลกึและเทดิทนูถงึ

อดีตประธานาธบิด ีเจียง ไคเช็ค ผูน้ าที่ไดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่างยาวนาน 

สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังท าดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 ดา้น 

หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 8 เหลีย่ม สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ 

ประเทศจนี บันไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เท่ากับอายขุองท่านประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมรีูปปั้น

จ าลองของทา่น เจยีง ไคเชค็ ท าขึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญใ่นทา่น่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูป

ปัน้ของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาทีท่่านใช ้

ในการปกครองประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื 

“พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้ทกุๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชือ่ไทย จะชือ่ว่า วดัเขามงักร  ซึง่เป็นวัดที่

เก่าแกท่ีสุ่ดวัดหนึง่ในประเทศไตห้วัน ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจนีผูอ้พยพมาจากมณฑลฝู

เจีย้น และไดรั้บการบรูณะปฏสิังขรณ์หลายครัง้ตามกาลเวลา อกีทัง้เป็นสถานทีป่ระดษิฐานสิง่ศักดิส์ทิธิ ์

เทพเจา้องคต์่างๆ กว่า 165 องค ์อาท ิพระโพธสิัตวก์วนอมิพระประธานของวัด เจา้แม่ทับทมิ เทพเจา้

กวนอ ูเป็นตน้ ทา่นสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั มคีวามสขุในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภยั 

 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตทีม่ี

ชือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกบัยา่น

สยามสแควรข์องกรงุเทพ ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเทีย่ว สนิคา้ทีน่ี่จะมี

ทัง้สนิคา้แฟชัน่ทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ 

มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟชอ็ป สไตลว์ัยรุน่มากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลายตามอธัยาศัย  
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เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Ximending Night Market (2)  

ทีพ่กั โรงแรม  Papa Whale  Ximending ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีส่อง      Cosmetics Shop – อุทยานเหยห่ลิว่ – เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน  – เมอืงผงิซ ี– หมูบ่า้นโบราณสอื

เฟ่ิน  ปลอ่ยโคมขงหมงิ – ตกึไทเป 101 - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง รา้น Cosmetics Shop ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ในสถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้ง

ไปเยอืนสักครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถูกว่าทีป่ระเทศไทยมาก ไมว่่าจะเป็นแบ

รนดท์ีผ่ลติขึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภัณฑจ์าก

ประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ กับ

ประเทศทีน่ าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถกูกวา่ดว้ยซ ้า อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 

เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัดกร่อนของ

น ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ 

หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ ซึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ 

ทั่วโลก 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนซูฟีู๊ ด ณ ภตัตาคาร (4) 

  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แต่เดมิเคยเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิเขา และ
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มองเห็นทอ้งทะเลอยูล่บิๆ หมูบ่า้นแหง่นีอ้ดตีเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้

แห่งราชวงศ์ชงิ โดยตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารส ารวจพบแร่ทองค า ญี่ปุ่ นทีเ่ป็นผูค้รอบครอง

ไตห้วันขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ีน่ีเ่ป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่ง

และคกึคักใหก้ับเมอืง แต่เมือ่แร่ทองค าร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของไตห้วันทีม่ารับชว่งต่อในช่วงปี 

ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการไปในทีส่ดุ จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของ

ญีปุ่่ นอยา่งสตูดโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์ูนทีโ่ด่งดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 

2002 กบัเรือ่ง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอันเป็น

เสน่หห์ลักของเมอืงนี้ ทัง้สองขา้งทาง มสีนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่่าจะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ 

ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมอืงผงิซ ีหรือทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังมาจาก

ภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึง่ใน

ฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จงึท าใหท้ี่นี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของ

ไตห้วันเลยทเีดยีว 

อกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยูใ่นเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพืน้ที่

ของเมอืงผงิซ ีเป็นหมูบ่า้นทีม่ทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมูบ่า้น ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

อกีทัง้ทีแ่ห่งนี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปล่อยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ทีแ่ห่งมจีะมกีารจัด

เทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 

 

จากนัน้น าทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนค าอธษิฐานของท่านสู่สรวงสวรรค ์(พเิศษ 

โคมขงหมงิ 1 โคม/4 ทา่น) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถั่วตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง 
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 น าทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ

ในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นส่วนของ

หอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้ทั่วไป ไปจนถงึ

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 6-8 เป็นศูนยก์ลาง

หอ้งคอนโทรลของตึก ช ึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ช่า ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ            

ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถูก

ออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรปูแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยา่งลงตัว

ระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร ์คอืเทคโนโลยลีดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรอืระบบ

ลูกตุม้แดมเปอร ์อันทันสมัยมนี ้าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กับการตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรทีม่มุอาคารทัง้ 4 

ดา้นทกุชว่งชัน้เพือ่ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจ ตามหลักความเชือ่และค าบอกเล่าของซนิแส นอกจากนัน้ตกึนี้ยังมี

ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพยีง 37 

วนิาทเีทา่นัน้ (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ส าหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 



Page 8 of 16 

 

 

 

 

 

น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในยา่น ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด

กลางคนืทีถ่อืว่าใหญ่ทีส่ดุในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโด่งดังอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลอืก

ซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย 

 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Shilin Night Market 

ทีพ่กั โรงแรม Papa Whale Hotel ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ– ขนมพายสบัปะรด - เมอืงนานโถ - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

  วดัพระถงัซมัจ ัง่ - วดัเหวนิหวู ่- ชมิชาอูห่ลง - เมอืงไถจง - ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่  

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครือ่งประดับทีท่ า

จากเจอรเ์มเนยีมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนื้อ 

ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ไดอ้ีกดว้ย 

เจอรเ์มเนียมถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังม ีหยก

ไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและเป็นที่นยิมอย่างมากใน

เอเชยี 

  

 น าทุกท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมทีถ่อืไดว้่ามแีหล่งก าเนดิมาจากเกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอม

เนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิีความหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรี้ยวของ
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สบัปะรด ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกลอ่มจนเป็นทีน่ยิม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใคร ท าใหข้นม

พายสับปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน ไมว่่าใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับ

บา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยงัมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์     

ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนานโถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ช ัว่โมง) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (6) 

 

น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน 

ตัง้อยูใ่นเมอืงหยชู ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่สงูเหนือกว่าระดับน ้าทะเล

ประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวามสงู

ตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาที่สวยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” จดุเดน่คอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่มองในมมุสงู 

ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ยกับพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทรเ์สีย้ว 

โดยมเีกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชือ่ ทะเลสาบสุรยิันจันทรา 

นอกจากทวิทัศนธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่

ทีส่วยงามอกีหลายแหง่ สถานทีแ่หง่นีจ้งึนับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว

ทั่วโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ทีอ่ัน

เชญิมาจากชมพทูวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยินัจันทรา วัดนีม้รีปูปัน้พระถงั

ซัมจ๋ังใหน้มัสการ อีกทัง้มวีวิทะเลสาบที่สวยงาม และพพิธิภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจ๋ัง 

ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  
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‘ 

  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอตูัง้อยู่

ดา้นเหนือของทะเลสาบสุรยิันจันทรา เป็นวัดศักดิส์ทิธ์อีกแห่งหนึ่งของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการ

ออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี 

ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน ภายในจะเป็นที่

ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์

ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอเูป็นภาค

หนึ่งขององค์เง็กเซยีนฮอ้งเต ้ที่จุตลิงมาโปรดสัตว์ เชือ่กันว่าบารมขีองท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ 

คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง  

  

 น าท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีนั ดว้ย

สภาพอากาศบนพืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกล่อม และพันธุช์า

ของทีน่ีย่งัเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนอืของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและ

เลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที ่3 ของ

มณฑลไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ช ัว่โมง)  
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น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และ

อาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มสี ิง่ที่

น่าสนใจส าหรับทกุวัย  เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ู(7)  

ทีพ่กั  โรงแรม CU Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่    เมอืงเถาหยวน  - Daxi Old street - ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน –  

  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  

 เดนิทางกลับสู ่เมอืงเถาหยวน   

 

 น าท่านเดนิเล่น Daxi Old street ถนนเสน้โบราณทีส่ดุของไตห้วัน เป็นตลาดโบราณ รวบรวมของ

โบราณ ทัง้ขนมโบราณ อาหารพืน้เมอืง และยงัเป็นสถานทีถ่่ายรูปสวย ท่านสามารถกับตกึและรา้นคา้ใน

ย่านนี้ ซ ึง่ความเก่าแก่และ ความคลาสซกิของสถาปัตกรรมในสไตล์บาร็อคญี่ปุ่ น ประดับดว้ยรูปปั้น

แกะสลักอนัสวยงาม 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (6)  

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

15.40 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ563 

18.25 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก
การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั
ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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 มดัจ าทา่นละ 11,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่นตดิตอ่ 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 เนื่องจากยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  
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 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

  

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
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13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารดุ หรอืมตีราปัม้ใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไมส่ามารถ

ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ้่ายใน

การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

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 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 
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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 

 


