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TVZ01 Very good Taiwan  

ไทเป ไถจง จิว่เฟิ่ น สุรยินัจนัทรา เหยห่ลวิ 4วนั 3คนื 
พัก โรงแรมอาบน ้าแร ่1 คนื ไถจง 1 คนื ไทเป 1 คนื 
พิเศษ! อาหาร เส่ียวหลงเปา ปลาประธานาธบิด ีซฟูีด้เหย่หลวิ 
•ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ 

 • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค • อุทยานเหย่หลิว  
• เมืองโบราณจิ่วเฟิ่ น • วัดหลงซาน • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101  

• ช้อปป้ิงตลาดดัง เฟิ่ งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET (VZ) 
น า้หนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 
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วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

10-13 พฤศจิกายน 65 17,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 
ปี  4,000 บาท ) 

5,500 25  

17-20 พฤศจิกายน 65 17,888 5,500 25  

20-23 พฤศจิกายน 65 16,888 5,500 25  

24-27 พฤศจิกายน 65 17,888 5,500 25  

04-07 ธันวาคม 65 16,888 5,500 25  

11-14 ธันวาคม 65 16,888 5,500 25  

15-18 ธันวาคม 65 17,888 5,500 25  

21-24 ธันวาคม 65 17,888 5,500 25  

29 ธันวาคม 65 – 01 
มกราคม 66 

29,888 5,500 25  

31 ธันวาคม 65 – 03 
มกราคม 66 

29,888 5,500 25  

05-08 มกราคม 66 17,888 5,500 25  

12-15 มกราคม 66 17,888 5,500 25  

19-22 มกราคม 66 17,888 5,500 25  

03-06 กุมภาพันธ์ 66 16,888 5,500 25  

08-11 กุมภาพันธ์ 66 15,888 5,500 25  

09-12 กุมภาพันธ์ 66 19,888 5,500 25  

19-22 กุมภาพันธ์ 66 15,888 5,500 25  

23-26 กุมภาพันธ์ 66 16,888 5,500 25  

26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 
66 

15,888 5,500 25  

05-08 มนีาคม 66 15,888 5,500 25  

09-12 มีนาคม 66 16,888 5,500 25  

11-14 มีนาคม 66 16,888 5,500 25  

16-19 มีนาคม 66 16,888 5,500 25  

18-21 มีนาคม 66 16,888 5,500 25  

22-25 มีนาคม 66 15,888 5,500 25  
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◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    VZ562   BKK-TPE   10.05-14.40 
RETURN       :     VZ563   TPE-BKK   15.40-18.35 
 
 

 

 
 

07.00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 
เคาน์เตอร์ สายการบิน VIETJET(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก
ด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง 

10.05 น.     น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน VIETJET (VZ) 
เที่ยวบินที่ VZ562 

14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลา
ท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป TaiPei เมือง
หลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญ
ที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ 
อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็น
สากล แลยังมีแหล่งท่องเที่ยวทีห่ลากหลาย
และน่าสนใจอยู่มากมาย พาท่านเดินทางชม 
ป้อมปราการซาน  โดมิน โก (Fort San 
Domingo)  ป้ อ มป ร าก า รแ ห่ ง นี้  เ ป็ น
ปร าการ เ ก่ า แ ก่ที่ มี ค วามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์แห่งแรกของไต้หวัน ถูก
สร้างในปี 1628 โดยกลุ่มชาวสเปนและถูก
กลุ่มชาวดัตช์บุกยึดและขับไล่ชาวสเปน
ออกไป  จึงถูกก่อสร้างขึ้น ใหม่จากหิน 
เปลี่ยนชื่อเป็น “ป้อมปราการหงโหมว” 
แปลว่า ป้อมปราการเมืองของพวกหัวแดง 
และถูกการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง เพ่ือใช้เป็นสถานกงสุล มีการออกแบบอย่างลงตัวผ่านโครงสรา้ง
อิฐสีแดง ป้อมนี้สามารถมองเห็นแม่น ้าต้ันสุ่ยได้อย่างชัดเจน เหมาะแก่การชมวิวใกล้ช่วงพระ
อาทิตย์ตกดิน วิวสวยงามเกินค าบรรยาย จากนั้นพ่าทานเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย 
(Tamsui Fisherman’s Wharf) ท่าเทียบเรือแห่งนี้มีลักษณะเป็นปากแม่น ้าต้ังอยู่ทางตอนเหนือ
ของต าบลตั้นสุย เมืองนิวไทเป เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้าและเขตการค้าส าคัญทางตอน
เหนือของไต้หวันตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ต่อมาได้รับการพัฒนาโดยรฐับาลเมืองนวิไทเปให้เป็นสถานที่

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศ
ใต้หวัน – เมืองไทเป – ป้อมปราการซาน โดมินโก – ท่าเทียบเรือชาวประมงต้ันสุ่ย - ถนน
โบราณต้ันสุ่ย                     อาหาร เย็น                                                                                   
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ท่องเที่ยวและพักผ่อนช่วงเย็นของชาวไต้หวันซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2001 จนกลายเป็นแหล่ง
รวมตัวทั้งของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจ านวนมากและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญใน
ที่สุด จากนั้นให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในการ  ช้อปปิ้ งที่ ถนนโบราณตั้นสุ่ย (Tamsui 
Old Street) ถนนคนเดินยอดฮิตที่เดินทางง่ายและรวดเร็วที่สุดในบรรดาถนนในเมือง นิวไทเป ที่นี่
มีสินค้ามากมายให้เลือก มีอาหารทะเล ขนมขึ้นชื่อ กระเป๋า เส้ือผ้า และสินค้าอีกมากมาย 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)  พิเศษ! อาหารใต้หวันสูตรต้นต ารับ 
ที่พัก : New Taipei Hot Spring Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) 
มณฑลที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน พ้ืนที่ที่
ได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” ด้วย
ภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาสูงใหญม่ากมายสลบักับ
ป่าสีเขียวชอุ่มที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งมณฑล 
มณฑลหนานโถวนั้นเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุด
ของไต้หวันเลยทีเดียว จากนั้นน าท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความ
สวยงามของทะเลสาบน ้าจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑล
หนานโถว พ้ืนที่ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้าน
ความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพ้ืนน ้าสีฟา้
อมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูง
ใหญ่อุดมไปด้วยพ้ืนที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์  
จากนั้นน าท่านไปไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดสวนกวง (Xuanguang Temple) เป็นวัดที่
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยันและทะเลสาบจันทรา ภายในวัดมีรูปทองค าของพระเสวียนจั้งพร้อม
กับข้อความที่เขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ย่ิงใหญ่แห่งชาติ” อีกด้วย 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)  พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี  

วันที่สอง เมืองหนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิหวู่แห่งทะเลสาบ
สุริยันจันทรา – รา้นชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคนืฟงเจี๋ย                                     

           อาหาร เช้า, เที่ยง
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 วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา 
( Sun Moon Lake Wenwu Temple) 
ภายในวัดมีรูปปั้ นของขงจื้อและเทพกวน
อู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า 
หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คน
จงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะ
ประสบความส าเร็จตามปราถนา จึงท าให้
ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ จากนั้นพาท่านไปช้อปกันที่ 
ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ ท าให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างย่ิง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลาย
ประเภท ต้ังแต่ ชาอูหลงต้งต่ิง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถ่ียกวนอิน ซ่ึงชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่า
เป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝ่ังซ้าย
ของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน 
ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะ จากนั้นพาท่านไป ตลาดกลางคืนฟง่เจี๋ย (Feng Chia Night Market) 
เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน อยู่ที่เมืองไทจง ความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็น
ท้องถ่ิน และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food มากมายให้
ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปกัน เพ่ือไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน ให้ท่านได้อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 
ที่พัก : CU Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4) 
 น าท่านเดินกลับสู่ เมืองไทเป TaiPei เมือง

หลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญ
ที่สุดของประเทศ พาท่านเดินทางไปช้อป 
ร้ านพายสัปปะรด  (Vigor Pineapple) 
ไ ต้ ห วั น นิ ย มปลู ก สั บป ะ รด กัน อ ย่ า ง
กว้างขวาง ท าให้เป็นแหล่งผลิดสินค้าแปร
รูปจากสับปะรด เช่น สับปะรดกระป๋อง น ้า
สับปะรด แยมสับปะรด อีกทั้งยังมีการน าสับปะรดมาท าเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติเปรี้ยวหวาน
ก าลังดี เนื้อเค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไต้หวัน จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน 

วันที่สาม เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานธรณีเหย่หลวิ - หมู่บา้น
โบราณ จิว่เฟิ่ น – รา้นเครือ่งส าอาง - ย่านซีเหมินติง             อาหาร เช้า, เที่ยง 
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และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและ
เทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน ้าเงิน
แบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 
ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) พิเศษ! เมนู ซีฟูด้เหย่หลิว 
พาทุกท่านเดินทางถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ อุทยานธรณี
เหย่หลิว (Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิว
ไทเป ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา 
ซึ่งภูมิทัศน์หินของเหย่หลิวถือเป็นหนึ่งในส่ิงมหัศจรรย์ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง พ้ืนที่ของอุทยานเหย่หลิว
มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มี
อายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัว
ทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา Datun และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลท าให้เกิดการผุกร่อน
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวย
จากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือ
ของไต้หวัน เมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคง
บรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีร้านน ้าชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่าน
ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย 
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 จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้ ง ร้ านเครื่องส าอาง 
(Cosmetic shop) มีสินค้ามากมายขึ้นของใต้หวันและ
แบรนด์ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันหรือจะน า
เป็นของฝากก็ได้เช่นกัน จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้ ง
ตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อป
ปิ้ งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายา
ว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซ่ึงเป็นแห่งช้อปปิ้ งของวัยรุ่นชื่อ
ดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งก าเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และ
เป็นหนึ่งใน แลนด์มาร์ค ส าคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนทีพ่ลาดไมไ่ด้คือ การไปชิมนมใต้หวนั
ต้นต ารับ ที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นก าเนิดชาของใต้หวัน เพ่ือไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน ให้ท่านได้
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่พัก : PaPa Whale Hotel Ximending 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
 น าท่านไปชมสินค้าส่งออกชื่อดังของ ใต้หวันที่

ศูนย์  Germanium Shop  เป็นสร้อยที่มีพลัง
พิเศษช่วยในการปรับสมดลุ  ในร่างกาย ซึ่ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้
สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสด
ชื่นและยังลดอาการปวดอีกด้วย จากนั้นพาท่าน
ไปเย่ียมชม วัดหลงซาน (Lungshan Temple) 
เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด
แห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีน
ชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพ่ือเป็นสถานที่สักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตามความเชื่อของชาวจีน มี
รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลกูผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปดว้ย 
จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน จากนั้นนพาท่านเดินทางไปถ่ายภาพเช็คอินบริเวณ

วันที่ส่ี Germanium Shop – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – ทา่อากาศยานนานาชาตไิต้หวนัเถาหยวน – 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ                                               อาหาร เชา้, เที่ยง
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ด้านหน้า ตึกไทเป 101 นับเป็นแลนด์มาร์กที่โดด
เด่นที่สุดของไต้หวัน และเป็นตึกที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของชาว
ไต้หวัน ทั้งสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การ
ตกแต่งทั้ งภายนอก และภายในที่ล้ วนถูก
ออกแบบมาอย่างยอดเย่ียม นอกจากนี้ท่านยัง
สามารถขึ้นไป ชั้นที่ 89 ของตึกไทเป เป็นชั้น
ส าหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และ
บรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลย
ทีเดียว ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ งชั้นน าของไต้หวันที่มี
สินค้าหรูหรา แฟชั่น ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึกไทเป) 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) พิเศษ! เมนู เส่ียวหลงเปา  
 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
15.40 เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน VIETJET(VZ) เที่ยวบินที่ VZ563 
18.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
เมื่อเดินทางถงึใตห้วนั ผู้เดินทางจะได้รับชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทั้งหมด 4 ชุดที่สนามบิน โดยให้ตรวจทุกๆ 2 วัน 
(เริ่มตรวจทันทีในวันที่เดินทางมาถึงใต้หวัน) *ผู้เดินทางเข้าใต้หวันจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานใน
กรณีที่มีหน่วยงานขอดู แต่ไมจ่ าเป็นต้องส่งหลักฐานให้หน่วยงานใดๆ * 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 
วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์
เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง
ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
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**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณา
ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อม
พร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรอืการบริการ
อื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์้างต้น  (ตัว๋
กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มี

ค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิท
ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอย
อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน VIETJET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 
กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณี
สัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1 ,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถ
ส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.

ม./วัน 
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน และได้ท าการขาย
โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวัน / ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและท่าน 
น ้าใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 
ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนอืความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนั
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
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10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
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ชําระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีกรรมการบริษัท รักยิ�มทัวร์

ชื�อบัญชี
ประเภทบัญชี

:    อรินทร์ชยา  บรรเจิดศิริ
:    ออมทรัพย์

   ธนาคาร                     เลขที�บัญชี                      สาขา

 กสิกรไทย
 ไทยพาณิชย์
 กรุงเทพ

 กรุงไทย

 ทหารไทย

760-2-60427–0 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

405-0-14046-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
919-0-20407–4 สุขุมวิท 77 (ประเวศ)

845-0-11221-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

262-2-02142-2 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

หลังจากทําการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรม วันเดินทางมาที�ไลน์ออฟฟ�ศ  

-  ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ที� ใ ช้ บ ริ ก า ร  -

ติดต่อฝ�ายขาย :

คุณรักษ์ 061-2589758 / คุณเกด 093-6952758 / คุณมิน 061-3934433
คุณเบล 081-8171514 / คุณนาว 094-8866168 / คุณเหมียว 087-5894554 


