
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVZ13 Taiwan is calling me 
ไทเป ไถจง จวิเฟน สรุยินัจนัทรา 4วัน 3คืน 

พัก เถาหยวน 1คนื ไถจง 1คืน ไทเป 1คนื 
พิเศษ! เมน ูปลาประธานาธบิด ีบฟุเฟตช์าบูไตห้วนั และ เสียวหลงเปา สูตรตน้ตาํรบั 

 

เชค็อนิแลนดม์ารค์แหง่ใหม่ บรูาโนแห่งไต้หวัน หมู่บา้นโบราณจวิเฟน ล่องเรือทะเลสาบสริุยันจันทรา 
ไหวข้อพร วดัพระถังซัมจงั วัดเหวินหวู่ เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชค็ วัดหลงซาน ถ่ายรปูกับ ตึกไทเป 101   

ชอ้ปปงตลาดดงั ตลาดกลางคืนอจีง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอกีมากมาย 

เดินทางโดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 
นําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครอืง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันที โปรแกรมท่องเทยีว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา
หยวน ประเทศไต้หวัน  VZ562 BKK-TPE 10.05-14.40 
เมืองไถจง – บูราโนแหง่ไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จวิเฟน 

   
Century Hotel 

 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 
เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยนัจันทรา – วัดพระถังซัมจัง  - วัดเหวินหวู่ -  เมืองไถจง 
– ตลาดกลางคืนอีจง 

   
Guide Hotel 

 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัด
หลงซาน – ร้านเครอืงสําอาง - ช้อปปงย่านซีเหมินติง    

Relite Hotel  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 



 
 
 
 

 
 

 

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

 

 

 

4 
ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101  – ท่าอากาศยาน
นานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
VZ563 TPE-BKK 15.40-18.35 

    

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดียว/เดนิทาง
ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทนีัง หมายเหต ุ

31 มีนาคม – 03 เมษายน 2566 16,888  
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มีราคเด็ก 
 (เด็ก INF อายุไม่เกิน  
2 ป ราคา 4,000 บาท 

) 

 
 
 
 
 
 
 

 
4,500 

25  

02-05 เมษายน 2566 16,888 25  

11-14 เมษายน 2566  24,888 25  

13-16 เมษายน 2566 27,888 25  

20-23 เมษายน 2566 16,888 25  

21-24 เมษายน 2566 16,888 25  

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 
2566 

16,888 25  

06-09 พฤษภาคม 2566 16,888 25  

11-14 พฤษภาคม 2566 16,888 25  

13-16 พฤษภาคม 2566 16,888 25  

18-21 พฤษภาคม 2566 16,888 25  

21-24 พฤษภาคม 2566 15,888 25  

25-28 พฤษภาคม 2566 16,888 25  

27-30 พฤษภาคม 2566 16,888 25  

03-06 มิถุนายน 2566 21,888 25  

10-13มิถุนายน 2566 16,888 25  

17-20 มิถุนายน 2566 16,888 25  

29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 
2566 

16,888 25  



 
 
 
 
 

07.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน
VIETJET(VZ) โดยมีเจ้าหน้าทีบรษัิทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขนึเครอืง 

10.05 น.       นําท่านออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน VIETJET (VZ) เทียวบินที VZ562 
14.40 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง กรุณาปรับนา ิกา ของท่านเปนเวลาท้องถิน เพือความสะดวกในการนัด
หมาย) จากนันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวนั ตังอยู่ทางตอนกลางฝงซา้ย
ของเกาะไต้หวัน เปนเมืองแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน ตังอยู่ภาคกลางของ
เกาะ นําท่านเช็คอนิแลนด์มาร์คแหง่ใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน (Zhengbin Fishing Harbor) เปนท่าเรือทีมีความเก่าแก่ 
และยังเปนหนงึในสถานททีใีช้ในการจัดงานแข่งเรือมงักรในช่วงเทศกาลไหว้บะ๊จ่าง ทีนียังมีพิพิธภณัฑ์เรือประมงทมีชืีอ
ว่า “เรอืศิลปะพืนบ้าน” ซงึเปนพิพิธภณัฑเ์รือแห่งแรกทีตงัอยู่บนทะเล ทําให้เปนจุดเด่นของท่าเรือแหง่นี  

 

 

 

 

 

 

 

พาทุกท่านไปเช็คอินแลนด์มารค์สําคัญของไต้หวัน  หมู่บ้านโบราณ จิวเฟน (Jiufen) เมืองโบราณทีเต็มไปด้วยสีสัน
สวยจากโคมแดงสว่างทวัทังเมือง เปนเมืองโบราณทีตงัอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมือง
ทีสวยและมีเอกลักษณ์เปนอย่างมาก ตังอยู่บนภูเขา และเปนเมืองเล็กๆ ทียังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวนั 
นอกจากนยีังมีรา้นนําชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซอืกันอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  อิสระอาหารเย็นเพือไม่เปนการรบกวนเวลาของท่าน 

ทีพัก : Century Hotel หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันทหีนงึ       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา่อากาศยานนานาชาติไต้หวนัเถาหยวน ประเทศไตห้วนั – เมอืงไถจง – บรูาโนแห่ง
ไต้หวัน – หมูบ่า้นโบราณ จิวเฟน                                                                                                        



 
 
 
 

 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที1) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลทีตังอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน พืนทีทีได้ชือว่า “สวิตเซอร์แลนด์
ตะวันออก” ดว้ยภูมิทัศน์ทีเปนภูเขาสูงใหญ่มากมายสลบักบัปาสีเขียวชอุม่ทปีกคลมุอยู่ทวัทังมณฑล มณฑลหนานโถวนนั
เปนมณฑลทีใหญ่ทีสุดของไต้หวันเลยทีเดียว พาท่านไปช้อปกนัที ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึนชือว่าเปนดินแดนแห่ง
ใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศ ทําให้ไต้หวนัเหมาะกบัการปลูกชาเปนอย่างยิง ทนีีมชีา
ให้เลือกหลากหลายประเภท ตังแต่ ชาอูหลงต้งติง ชาอูหลงปายเหา และชาเถยีกวนอิน ซึงชาทัง 3 ประเภทน ีจัดได้ว่า

เปนชาชือดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซอื
เปนของฝากกลับไปได้อีกด้วย จากนันนําท่าน ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบนํา
จืดจากธรรมชาติทใีหญ่ทสีุดของเกาะไต้หวัน ตังอยู่ในภูเขา
ของมณฑลหนานโถว พืนทีตอนกลางของเกาะ มีชือเสียง
ด้ านความสวยงามจน ไ ด้ รั บการขนานนามว่ า เปน 
“สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพืนนาํสีฟาอมเขียว
ส่องประกายพร้อมฉากหลังเปนภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วย
พืนทีปาเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์ จากนันนําท่านไปไหว้ขอ
พรที วัดพระถังซัมจัง หรือ วัดสวนกวง (Xuanguang 

Temple) เปนวัดทีตังอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยันและทะเลสาบจันทรา ภายในวัดมีรูปทองคําของพระเสวียนจังพรอ้มกับ
ข้อความทเีขียนไวว่้า “ปราชญ์ผู้ยงิใหญ่แห่งชาต”ิ อีกด้วย 

เทียง   รับประทานอาหารเทียง (มือที2) พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี 

นําท่านเยียมชม วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายในวัดมีรูปปนของ
ขงจือและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปญญา และเทพเจ้าแห่งความซือสัตย์) ซึงชาวไต้หวันเชือกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้า
กวนอู จะได้ประสบความสําเร็จในหน้าทีการงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิงใด ก็จะประสบความสําเร็จตาม
ปราถนา จึงทําให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ทีมาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแหง่น ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) และพาทุกท่านไปช้อปปงกนัที ตลาดกลางคืนอจีง (Yizhong Night 
Market) ทีนีมีทังร้านอาหาร ของกิน ร้านเสือผ้า ร้านรองเท้า รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า มีแต่ของกิน ของขึนชือทีใต้ห
วันเยอะแยะมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซอืกันได้ตามอัธยาศัย เพือไม่เปนเวลาอันรบกวนของท่าน 
 
 
 
 

วันทสีอง    เมอืงหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยัินจนัทรา – วัดพระถงัซมัจงั  - วัดเหวนิหวู่ - เมืองไถ
จง – ตลาดกลางคืนอีจง                                                                         อาหารเช้า, เทยีง, เย็น
                                                   



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มือที3) พิเศษ! เมนูบุฟเฟต์ชาบู สูตรต้นตํารับไต้หวัน 
ทีพัก : Guide Hotel หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที4) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เปนเมืองทีเจริญทีสุดของประเทศ ซึงเปนเมือง
ศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ อีกทังยังเปนเมืองขนาดใหญ่ทีมีความเปนสากล แลยังมีแหล่ง
ท่องเทยีวทีหลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย พาท่านเดินทางไปชอ้ปปงกนัที ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) 
ไต้หวันนิยมปลกูสับปะรดกนัอย่างกว้างขวาง ทําให้เปนแหล่งผลิดสนิค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น สับปะรดกระปอง นํา
สับปะรด แยมสับปะรด อีกทังยังมีการนําสับปะรดมา
ทําเปนเค้กแสนอร่อย รสชาติเปรียวหวานกําลังดี เนือ
เค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเปนของเด็ดของ
ไต้หวัน นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang 
Kai-Shek Memorial Hall) เปนหนึงสัญลักษณ์ของ
ประเทศไต้หวัน และสถานทที่องเทยีวหลักทีตอ้งมาของ
เมืองไทเป สร้างขึนตังแต่ป 1976 เพือเปนการรําลึก
และเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เปนอาคาร
สีขาวทัง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลียมสีนําเงินแบบ
สถาปตยกรรมแบบจีน ตังเด่นเปนสง่าอยู่ตรงกลาง
ของจัตุรสัเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขนัเท่ากับอายุ
ของท่านประธานาธิบดี  

เทียง   รับประทานอาหารเทียง (มือที5) 
พาท่ าน ไปไหว้ขอพรที  วัดหลงซาน (Lungshan 
Temple) เปนหนึงในวัดทีเก่าแก่และมีชือเสียงมาก
ทีสุดแห่งหนึงของเมืองไทเป ตังอยู่ในแถบย่านเมือง
เก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปแล้ว สร้างขึนโดยคนจีน
ช า ว ฝู เ จี ย น ช่ ว งปค . ศ .  1738 เ พื อ เ ปนสถานที
สักการะบูชาสิงศักดิสิทธิตามความเชือของชาวจีน มี
รูปแบบทางด้านสถาปตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของ
จีนแต่มีลูกผสมของความเปนไต้หวันเข้าไปด้วย จน
บางคนเรียกกันว่าเปนวัดสไตล์ไต้หวัน นําทุกท่านไปช้
อปปง ร้านเครืองสําอาง (Cosmetic shop) มีสินค้า
มากมายทีขึนชือของใต้หวันและแบรนด์ต่าง ๆ ให้ท่าน
ได้เลือกช้อปเลือกซือกันหรือจะนําเปนของฝากก็ได้

วันทสีาม    ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ – วัดหลงซาน – ร้านเครอืงสําอาง - ช้อปปงย่านซเีหมนิตงิ 
                                                                                                    อาหาร เช้า, เทยีง 



 
 
 
 

เช่นกัน จากนันพาทุกท่านไปช้อปปงตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending) เปนย่านช้อปปงของวัยรุ่นทีมีชือเสียง
มากทสีุดของไต้หวนั มีฉายาว่า ฮาราจูกุแหง่ไทเป ซึงเปนแห่งช้อปปงของวัยรุ่น เปนแหล่งกําเนิดของแฟชันของหนุม่
สาวชาวไต้หวนั และเปนหนึงในแลนด์มาร์ค สําคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนทพีลาดไมไ่ด้คือ การไปชิมนมใต้หวนั
ต้นตํารบั ทีถือว่าเปนแหล่งต้นกําเนิดชาของใต้หวนั 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพือไม่เปนการรบกวนเวลาของท่าน 
ทีพัก : Relite Hotel หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที6) 

นําท่านไปชมสินค้าส่งออกชือดังของ ใต้หวันทีศูนย์ Germanium Shop เปนสร้อยทีมีพลังพิเศษช่วยในการปรับ
สมดุล ในร่างกาย ซึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสด
ชืนแล ะยังลดอาการ
ปวดอีกด้วย นําทุกท่าน
เดิ นทาง ไปถ่ ายภาพ
เช็คอินบริเวณด้านหน้า 
ตึกไทเป 101 นับเปน
แลนด์มาร์คทีโดดเด่น
ทีสุดของไต้หวัน และ
เ ป นตึ ก ที มี ชื อ เ สี ย ง
ระดับโลก เรียกได้ว่า
เปนความภูมิใจของชาว
ไต้หวัน ทังสถาปตยกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งทังภายนอก และภายในทีล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยียม 
นอกจากนีท่านยังสามารถขึนไป ชันที 89 ของตึกไทเป เปนชันสําหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และ
บรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเปนศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเปนแหล่งช้อป
ปงชันนําของไต้หวันทีมีสินค้าหรูหรา แฟชัน ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึนตึก
ไทเป)  

เทียง   รับประทานอาหารเทียง (มือที7) พิเศษ! เมนเูสียวหลงเปา สูตรต้นตํารบั 
จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพือเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ 

15.40           เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET VZ) เทยีวบินที VZ563 
18.35           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวนัหรอืเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ขนึอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถนิ สถานทที่องเทียว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถนิ ณ เวลานนั  
ทังนกีารเปลียนทางบรษัิทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเปนหลกัสาํคัญ 

 

 

 

 

วันทสี ี       ไทเป - Germanium Shop - ตกึไทเป 101  – ทา่อากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                                                                                                      อาหารเช้า,เทียง  



 
 
 
 
► เอกสารทตี้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  
เมือเดนิทางถงึใตห้วนั ผู้เดินทางจะได้รับชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทังหมด 4 ชดุทีสนามบิน โดยให้ตรวจทุกๆ 2 วัน (เรมิตรวจทันทีใน
วันทีเดินทางมาถงึใต้หวนั) *ผู้เดินทางเข้าใต้หวนัจะต้องถา่ยรปูเก็บไวเ้พือเปนหลกัฐานในกรณีทมีีหนว่ยงานขอดู แต่ไม่จําเปนตอ้ง
ส่งหลักฐานให้หน่วยงานใดๆ * 

 
เงือนไขการให้บรกิาร 
► การเดินทางครงันจีะต้องมีจํานวน 15 ท่านขึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน  
► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเปนต้องชําระ
ค่าทัวร์ส่วนทเีหลือตามทีบรษัิทกําหนดแจ้งเท่านัน 
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรบัติดวซ่ีาไม่ตํากวา่ 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บรษัิทมิฉะนันทางบรษัิทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

เงอืนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธยิึดเงินเต็มจํานวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททัวร์ คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 
 

อัตราค่าบรกิารนีรวม   
(บริษัท ดําเนินการให ้กรณียกเลิกทั งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ ง ไม่สามารถรฟีนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้) 

1.  ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeทีนัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได้)  

2.  ค่าทพัีกห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียว

เพิม) กรณีห้องพักในเมืองทรีะบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่านําหนักกระเปาสายการบิน VIETJET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 20 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครอืงบินตามเงอืนไขของแต่ละสายการบินทมีีการเรียกเกบ็ กรณีสัมภาระเกินทา่นต้องเสียค่าปรบัตามทสีาย
การบนิเรยีกเก็บ 



 
 
 
 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบรษัิทฯประกนัภยัทบีรษัิททาํไว้ 

ทังนียอ่มอยู่ในข้อจํากัดทมีกีารตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกันสุขภาพเพิมได้จากบรษัิทประกันทัวไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร ์
8. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครอืงดืม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯได้ออกตัวเครอืงบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปาทโีรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 ดอลลาร์ใต้หวนั / ท่าน สําหรับหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนาํใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  
6.  เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืค่าทวัร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนงึ หลังจากได้สํารองโรงแรมทพัีกในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอด

บุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนักอ่นการเดินทาง 
มิฉะนนั บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนอืงจากเปนการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอนื ๆ  


