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วนัแรก  กรงุเทพ • สวุรรณภมู ิ• ไถจง • มยิาฮารา่ไอศกรมี • เจยีอี ้• ตลาดกลางคนืเจยีอี ้(-/
กลางวนั/เย็น) 
06.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเวยีด

เจท๊แอรเ์วย ์
VIETJET AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไถจง ประเทศไตห้วนั โดยเทีย่วบนิ VZ560 

หมายเหต ุ เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถล็อกทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะ

ไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสาย
การบนิ    

13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไถจง ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง อ ิม่อรอ่ยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครือ่งดืม่ข ึน้ชือ่ของไตห้วนั 

เดนิทางสู่รา้น MIYAHARA ICE CREAM(มยิาฮาร่า) ★★พเิศษใหท้่านไดช้มิไอศกรมีท่านละ 

1SCOOP★★สดุยอดรา้นของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทัง้ความสวยและความอร่อย เป็นรา้นไอตมิและ

รา้นอาหารชือ่ดังของเมืองไทจง เดมิทรีา้นนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ัดแปลงเป็นรา้นอาหารและ
ขายของฝาก แตย่ังคงกลิน่อายความลกึลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter การมจีุด
ขายเฉพาะตวันี่ท าใหร้า้น Miyahara ดงึดดูลกูคา้อย่างไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 นาท)ี  
ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมาย  

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

เมนสูเตก๊จานรอ้นใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร หม ูไก ่เนือ้ ปลา และ บปุเฟ่ตส์ลดับาร ์
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ทีพ่กั SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว (เมอืงเจยีอี)้ 
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วนัทีส่อง อาลซีาน • น ัง่รถไฟโบราณชมอทุยาน • ชมิชาอูห่ลง • ไถจง • ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต  
                         (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ เดนิทางเดนิทางขึน้ เขาอทุยานอาลซีาน อุทยานทีม่ีความสวยงามและมีชือ่เสยีงทีส่ดุในเกาะไตห้วัน 
น าท่านเดนิชมอุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 

2,500 ปีและชมสวนซากรุะและดอกกหุลาบพันปี จากนัน้ สกัการะเจา้พอ่เสอื ณ ศาลเจา้พอ่เสอืกลาง
อทุยานอาลซีาน จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมคา่รถไฟแลว้) ผ่านเสน้ทางป่า
สน ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของอุทยานทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดกูาล 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 
จากน ัน้ น าทา่นชมิชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ 

เพื่อใหท้่านไดช้งชาอย่างถูกวธิีและไดร้ับประโยชน์จากการ

ดืม่ชา ทัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมืองฮัวเหลยีน และ
เลอืกซือ้ชาอู่หลงทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันไปเป็นของฝากและดืม่

ทานเอง 
น าทา่น เดนิทางกลบัเมอืงไถจง (ใชเ้วลาเดนิทาง 3.30 นาท)ี  
ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บฟุเฟตช์าบนู า้ 

น าท่านเดนิช็อปป้ิง ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั 
ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก็ต ถนนคนเดนิของเมอืงไถจง สถานทีแ่ห่ง
นี้ตดิกับหมายลัยฟ่งเจี๋ยท าใหม้ีนักศกึษาของมหาลัยมาเดนิ

เป็นจ านวนมาก มสี ิน้คา้หลากหลายมากมากใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ สว่นใหญ่จ าหน่าย
อาหารตา่งๆ ทัง้มื้อหลกัและอาหารทานเล่น เชน่ ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานมไข่มุก มันทอด อาหารป้ิงย่าง 

ฯลฯหมา่ลา่หรอืซุปน า้ใส 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ทีพ่กั KING BRIDGE HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว (เมอืงไถจง) 
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วนัทีส่าม วดัเหวนิหวู ่• วดัพระถงัซ าจ ัง๋ • ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา • ไทเป • เจยีงไคเช็ค • ชม
ผลติภณัฑ ์• ปะการงัแดง • ตกึไทเป101 • ซเีหมนิตงิ (เชา้/กลางวนั/เย็นอสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่น  สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวูห่รอื วดักวนอ ูวัดแห่งนี้
เป็นวัดใหม่ทีท่างการญี่ปุ่ นสรา้งขึน้หลงัจากท าการสรา้งเขือ่นท า

ใหว้ัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไตเ้ขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่
โครงสรา้งคลา้ยกับพระราชวังกูก้ง ของประเทศจีน ภายในวหิาร
ประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ้สตัย ์และคณุธรรม 

การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวูน่ ี ้ชาวไตห้วนั
จะนยิมแขวนกระด ิง่ลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวน

อ ู
จากน ัน้ น าท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทราหรือ 

SUN MOON LAKE แหล่งน ้าจืดใหญ่ทีส่ดุบนเกาะไตห้วัน ทีม่าของชือ่ทะเลสาบสรุยิันจันทรา มาจาก 

ทศิตะวันออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ย
พระจันทร ์ทะเลสาบสรุยิันจันทราเกดิจากการสรา้งเขือ่นกกัเก็บน ้าท าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสงู
เหนือระดับน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จงึมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน ้าใน

ทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดร้ับการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครัด 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
สกัการะ อฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋หรือ วดัเสวยีนกวง ตัง้อยู่บนเนินเขารมิทะเลสาบสุรยิัน

จันทรา ชือ่ของพระในสมัยราชวงศถ์งัทีเ่ดนิทางไปอัญเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวปีเดมิอัฐขิอง
ทา่นทางการประเทศญีปุ่่ นเป็นผูเ้ก็บดแูลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้ับประเทศไตห้วัน ปัจจุบันอัฐขิอง
ทา่นไดเ้ก็บรักษาไวท้ีน่ี่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนปูลาประธานาธบิด ี
 เดนิทางสูไ่ทเป (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง) 
จากน ัน้ น าทา่นชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลกึถงึท่าน

อดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชส้ าคัญ รถ และ จ าลองหอ้งท างานของทา่น เจยีง ไค 
เชค็ ซึง่ภายในยังมพีระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชฯ รัชกาลที ่9 

ของไทย ครัง้เสด็จเยือนประเทศไตห้วันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2 ,506 และไฮไลทอ์ีกอย่าง ณ 
อนุสรณ์สถานแห่งนี้คอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นส ารดิ ทา่นเจยีงไคเชค็ ซึง่จะ
เปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง 

 
 

 
 
 

 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
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จากน ัน้ น าทา่นแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซึง่ท าเป็นเครือ่งประดบัทัง้สรอ้ยคอ

และสรอ้ยขอ้มือซึง่มีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัต ิ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์

อเิล็คทรอนคิสป์รับความสมดลุในระบบตา่งๆของร่างกายสามารถชว่ยป้องกันโรคหัวใจ ความดนั อัมพาต 
อัลไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลังเจ็บป่วยใหส้ัน้ลงและภายในศูนยแ์ห่งนี้ยังมผีลติภัณฑเ์ครื่องประดับ

จากปะการงัสแีดงอัญมณีล ้าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วัน ทัง้จี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทัง้ยังมีปะการังแดง
เป็นตน้ ซึง่เป็นของประดบับา้นชาวไตห้วันซึง่เป็นส ิง่แสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้ังคบับัญชา 

จากน ัน้ น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าข ึน้ตกึ) ตกึระฟ้าสงูทีส่ดุในมหานครไทเป และเป็นตกึทีส่งู

ทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดร้ับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มีจ านวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ใตด้นิอีก 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็น 

หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชัน้น าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI 
,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมนิตงิหรือที่คนไทยรู จ้ักกันในนาม 

สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่น

และวัยท างานของไตห้วัน ยังเป็นแหล่งช็อปป้ิง
ของนักท่องเทีย่วดว้ยเชน่กัน ในย่านนี้เป็นถนน
คนเดนิโดยแบ่งโซนเป็นสตี่างๆ เชน่ แดง เขยีว 

น ้าเงนิ โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุ
หมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบียบรา้นคา้

แนะน าส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย ซึง่ราคาถูก
กว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA 
TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , 

MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถกูมากๆ  
ค า่ อสิระอาหารมือ้เย็น ตามอธัยาศยั ณ ถนน

คนเดนิซเีหมนิตงิ 
ทีพ่กั EHOM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ประเทศไตห้วนั  
วนัทีส่ ี ่ รา้นขนมพายสบัปะรด • อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ • ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน • เสน้ทางรถไฟสายผงิ

ซ ี• ศนูยเ์ครือ่งส าอาง • ตลาดปลาไทเป (เชา้/กลางวนั/เย็นอสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน ัน้ น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นนี้เป็นรา้นซึง่ไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไตห้วัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผือก หมู
แผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ฯลฯ 

จากน ัน้ น าท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วัน
ลกัษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล เกดิข ึน้จากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเดน่ดว้ยหนิแปลก
ตารูปร่างตา่งๆ ซึง่เกดิจากการกดัเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิ
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ซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแป
ซฟิิคน ้าทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจ์นี 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึง่ใน

อดตีเคยเป็นแหล่งขุดทองชือ่ดังของไตห้วัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลอืเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส ิง่
ดงึดูดใจใหนั้กท่องเทีย่วมาเยือน ชมรา้นรวงต่างๆทัง้รา้นน ้าชา รา้นขายขนม และ ของที่ระลกึ ชมววิ
ทวิทัศน์ของบา้นโบราณซึง่ประดับดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และ

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เดนิทางสู ่ เสน้ทางรถไฟสายเกา่สายผงิซ ีเสน้ทางสายรถไฟสายสัน้ๆ ทีย่ังคงความเป็นอดตีทัง้ในสว่นของอาคาร
บา้นเรอืนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี ดว้ยระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตรขนาดรางรถไฟคอ่นขา้ง

แคบ เปิดใหบ้รกิารตัง้แตยุ่คทีป่ระเทศญีปุ่่ นเขา้มาปกครองชว่งปี 1921 ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางขนสง่ถา่น
หนิจากการท าเหมอืงแรแ่ตปั่จจบุันทางรฐับาลไตห้วันไดม้กีารพัฒนาจนกลายเป็นเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว
ทีม่ชี ือ่เสยีง ถงึแมว้่าจะเป็นเสน้ทางรถไฟสายเกา่ทีม่อีายุเกอืบ 100 ปีแตส่ภาพของรถไฟและเสน้ทางที่

เปิดใหบ้รกิารยังสมบูรณ์พรอ้มใชง้านเสมอ เสน้ทางสายผงิซเีร ิม่เป็นทีน่ยิมตัง้แตปี่ 2011 เนื่องจาก
ภาพยนตรร์ักโรแมนตกิชือ่ดงัของไตห้วนั “You Are the Apple of My Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ย
ท าฉากส าคญัของหนังสถานซีอืเฟ่ินสถานียอดฮติของเหลา่นักทอ่งเทีย่ว เป็นอกีหนึง่สถานีทีผู่ค้นนยิม

ปลอ่ยโคมลอยกระดาษ(ไมร่วมคา่โคมกระดาษ)ลกัษณะเดน่ของซอืเฟ่ินคอืมเีสน้ทางรถไฟทีต่ัง้
คูข่นานไปกบัถนนโบราณซอืเฟ่ินใหค้วามรูส้กึคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเราทัง้ยังมคีวามส าคญั

ทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมในอดตีของไตห้วันเป็นอย่างมาก ภายในตวัเมอืงเต็มไปดว้ยรา้นคา้, 
รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นขายของทีร่ะลกึและอืน่ๆ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

จากน ัน้ แวะซือ้สนิคา้ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางตา่งๆ ทีศ่นูยเ์ครือ่งส าอาง 
จากนัน้ เดนิทางสู ่ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ไตห้วัน สถานทีแ่ลนดม์ารก์อีกหนึง่แห่งของไตห้วัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่
ตลาดเดมิเมือ่ปี 2012 ซเูปอรม์ารเ์ก็ตสไตลญ์ีปุ่่ นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทัง้ของทะเล ที่
จัดใหบ้รกิารเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทัง้นี้คุณสามารถเลอืกของสดจากโซน
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ตา่งๆ มาใหค้รัวในตลาดปลาปรุงสกุไดต้ามใจชอบ รับประกนัคณุภาพของอาหารและความสะอาดทีจ่ะท า
ใหค้ณุลมืภาพตลาดสดแบเดมิๆ ไปไดเ้ลย 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป 

ทีพ่กั EASTERN HOTEL AND RESORT  หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงเถาหยวน) 
ใหท้า่นไดแ้ชน่ า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกัช่วยใหเ้ลอืดหมนุเวยีนด ี

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
วนัทีห่า้  ไทเป • หมูบ่า้นสายรุง้ • สนามบนิไถจง • กรงุเทพ   (เชา้/-/-)   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
เดนิทางสู ่ หมู่บา้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่

ไตห้วัน ซึง่สรา้งข ึน้อย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ไดร้ับการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสีนัสดใสตาม

ผนังและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นทีส่นใจของบุคคลทั่วไปท าใหม้ชีือ่เสยีงจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ชือ่ดงัของเมอืงไทจงไปในทีส่ดุ 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไทจง  เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
14.30 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย VIETJET AIRWAY เทีย่วบนิที ่VZ561 

**ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง** 
17.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

............................................................................................................................. 
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อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
ตาราง วนัเดนิทาง ไตห้วนั ไถจง 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิเวยีตเจต๊แอร ์(VZ) 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

11 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

18 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 30+1 19,900 19,900 19,500 4,000 

25 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

01 ม.ิย. 62 05 ม.ิย. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

08 ม.ิย. 62 12 ม.ิย. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

15 ม.ิย. 62 19 ม.ิย. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

22 ม.ิย. 62 26 ม.ิย. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

29 ม.ิย. 62 03 ก.ค. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ได ้โดยทางสาย

การบนิจะเป็นผูก้ าหนด 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรอืตอ้งการพกั
เดีย่วทา่นสามารถช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่รถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20กก./ทา่น ไมเ่กนิ 1 ใบ และ ถอืขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 7 กก./1ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย 
 คา่วซี่าเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซี่า

เขา้ประเทศไตห้วนั) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพ ิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ
นดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 



CODE : BT12 

 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทวัร ์1 ทา่น/ทรปิ(บงัคบัตามระเบยีบธรรม
เนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั
ทปิคะ่) 

 

**ขณะนีน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซีา่หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่ว ี

ซา่เขา้ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพ ิม่อกีทา่นละ 1,700 บาท หรอืมากกวา่ตามที่
สถานฑตูกิ าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) ** 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเง ือ่นไขตา่งๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิคะ 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่น
เดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทกุกรณี 
4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่
ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
5.คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่นวนั

เดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายในประเทศเชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์
บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

7.ลกูคา้ทีไ่มป่ระสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทีร่ะบุตามรายการทวัรเ์พ ิม่ทา่นละ 1,000 บาท/รา้น 
8.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค ์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่
รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิ
เหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



CODE : BT12 

 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้
เกดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่
อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ี่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและ
ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั

ฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
 
  

 


