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TVZ07 Taiwan One More Time 
ไทเป จิ่วเฟ่ิน สุริยันจันทรา หนานโถว 5วัน 4คืน 
พัก เถาหยวน 1 คืน หนานโถว 1 คืน ไทเป 2 คืน 

พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู และ เส่ียวหลงเปา สูตรต้นต ารับ 
 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวินหวู่   
เที่ยว ฟาร์มแกะชิงจ้ิง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” สะพานเดินลอยฟ้าชิงจ้ิง  

เช็คอิน ตึกไทเป 101 หมูบ่้านโบราณจ่ิวเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน  
ช้อปปิ้ง ตลาดเหลาเหอ ตลาดปลา ตลาดซื่อหลิน ซีเหมินติง และร้านปลอดภาษี อีกมากมาย 

 
เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ) 

น  าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดินทางท่านเดียว  
เพิ่ม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

03-07 มกราคม 66 17,998 

ไม่มีราคาเด็ก 
(เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี  

ราคา 4,000 บาท ) 
7,500 

25  

10-14 มกราคม 66 17,998 25  

17-21 มกราคม 66 18,998 25  

31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 66 18,998 25  



TPE IJP TVZ07 5D4N VZ 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:    VZ564   BKK-TPE   15.10-19.45 
RETURN       :     VZ565   TPE-BKK   20.45-23.40 

 

 

12.00 น.      พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบินVIETJET(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนข้ึนเคร่ือง 

15.10 น.       น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ564 
19.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยังโรงแรม และ ให้ท่านอิสระพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 
ที่พัก : Century Hotel Taoyuan หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่1) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลที่ต้ังอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน พื้นที่ที่ได้ช่ือว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” ด้วยภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาสูงใหญ่
มากมายสลับกับป่าสีเขียวชอุ่มที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งมณฑล มณฑลหนานโถวนั้นเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเลยทีเดียว พาท่านไปช้อปกันท่ี ร้านชา TEA 
SHOP ไต้หวันข้ึนช่ือว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ท าให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชา
ให้เลือกหลากหลายประเภท ต้ังแต่ ชาอูหลงต้งต่ิง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซ่ึงชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาช่ือดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และ
ท่านยังสามารถซ้ือเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย จากนั้นน าท่าน ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ าจืดจากธรรมชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ต้ังอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่
ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า
เป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ าสีฟ้าอมเขียวส่อง
ประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอัน
อุดมสมบูรณ์  

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ณ ท่าเรือต๋า
เซ่า ซันมูนเลค Street Food ที่รวบรวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารและ
ร้านของฝากมากมาย เมนูที่ใครไปแล้วต้องลองทานคือ ไส้กรอกไต้หวัน 
ที่รสชาติผสมผสานระหว่างไส้กรอก + กุนเชียง มีความหวาน ทานกับ
กระเทียมสด อร่อยแบบสุดฟิน นอกจากนี้ท่านยังได้ชมวิวทะเลสาบและ
บรรยากาศรอบๆที่สวยงามอีกด้วย 
พาท่านไปไหว้ขอพรท่ี วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดสวนกวง (Xuanguang 
Temple) เป็นวัดที่ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยันและทะเลสาบจันทรา 
ภายในวัดมีรูปทองค าของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” อีกด้วย จากนั้นน าท่านเย่ียมชม วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบ
สุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์) ซ่ึงชาว
ไต้หวันเช่ือกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความส าเร็จตาม
ปราถนา จึงท าให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ 

07-11 กุมภาพันธ์ 66 18,998 25  

14-18 กุมภาพันธ์ 66 18,998 25  

21-25 กุมภาพันธ์ 66 17,998 25  

28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 66 18,998 25  

07-11 มีนาคม 66 18,998 25  

14-18 มีนาคม 66 18,998 25  

21-25 มีนาคม 66 18,998 25  

วันที่หนึ่ง       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเถาหยวน 
                                                                                                                                                                                                
                                                   

                        

วันที่สอง    เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่     อาหารเช้า,เย็น                                                   
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เย็น   รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที2่)  
ที่พัก : Sunshine Villa หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

น าทุกท่านเดินทางไปเช็คอินที่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (Qing Jing 
Farm) เป็นแหล่งท่องเที่ยวฮิตอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน ได้
สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด, อากาศที่บริสุทธ์ิ, ป่าเขียวชอุ่ม, 
ทุ่งดอกไม้กว้าง และเนินเขาอันสวยงาม ภายในฟาร์มมีการ
ปลูกต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้ทั่วบริเวณ อาทิ กีวี , ลูก
แพร์, ลูกพลัม และลูกพีช มีสวนดอกไม้กึ่งเขตร้อนนานา
พรรณอย่าง ดอกลิลลี่ , ทิวลิป และแคลลาลิลลี่ รวมทั้ง
บรรยากาศแสนโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า 
“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” เลยทีเดียว ใกล้ๆ กับฟาร์ม
แกะจะมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดอย่าง สะพานเดิน
ลอยฟ้าชิงจิ้ง “Qingjing Skywalk” เป็นทางเดินเลียบหน้า
ผาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถมองวิวได้อย่าง 
360 องศา สามารถมองเห็นวิวภูเขาที่เขียวชอุ่มอย่างกับอยู่
สวิตเซอร์แลนด์และหากได้ไปช่วงหน้าหนาวก็จะพบกับทะเล
หมอกขาวที่สวยงามมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบ ู
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ
ไต้หวัน ต้ังอยู่ทางตอนกลางฝ่ังซ้ายของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองแห่ง
อุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน ต้ังอยู่ภาค

กลางของเกาะ และน าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองไทเป TaiPei เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล แลยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย พาท่านไปช้อปป้ิงกัน
ท่ี ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) ไต้หวันนิยมปลูกสับปะรดกันอย่างกว้างขวาง ท าให้เป็นแหล่งผลิดสินค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น สับปะรดกระป๋อง 

 วันที่สาม      เมืองหนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง - เมืองไถจง - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – 
                      ตลาดกลางคืนเหลาเหอ                                                                                                                         
 อาหารเช้า,เที่ยง  
                        



TPE IJP TVZ07 5D4N VZ 
น้ าสับปะรด แยมสับปะรด อีกทั้งยังมีการน าสับปะรดมาท าเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติเปร้ียวหวานก าลังดี เนื้อเค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของเด็ด
ของไต้หวัน และ ช้อปป้ิงท่ี ตลาดกลางคืนเหลาเหอ (Rao He Night Market) ตลาดของกินที่ข้ึนช่ือที่สุดในไต้หวัน เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่เก่าแก่
ที่สุดของเมืองไทเป ท าให้ได้บรรยากาศของความเป็นไทเปแบบด้ังเดิม ของขายที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ขนมและเคร่ืองด่ืมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
ท้องถิ่น ของกินเล่นจุกจิก มีร้านดังๆอยู่หลายร้านที่คนต่อคิวซ้ือกันยาว เช่น ร้านหมูหมักซอสอบเตาถ่าน หูเจียวปิ่ง นอกจากนี้ก็จะมีสินค้าอ่ืนๆ เช่น เสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า ของใช้ ของสะสม ของเล่นตุ๊กตา และ อ่ืนๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก : City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 
น าท่านไปชมสินค้าส่งออกช่ือดังของ ใต้หวันที่ศูนย์ Germanium Shop เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษ
ช่วยในการปรับสมดลุ ในร่างกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบ
ไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดช่ืนและยังลดอาการปวดอีกด้วย จากนั้นพาท่านเดินทางไป
ถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 นับเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวัน 
และเป็นตึกที่มีช่ือเสียงระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของชาวไต้หวัน ทั้งสถาปัตยกรรม
การก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถข้ึนไป ช้ันที่ 89 ของตึกไทเป เป็นช้ันส าหรับจุดชมวิว สามารถ
มองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเป็น
ศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งช้ันน าของไต้หวันที่มีสินค้าหรูหรา แฟช่ัน 
ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าข้ึนตึกไทเป)  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)  
น าท่านเดินทางสู่ นิวไทเป (New Taipei หรือ Xinbei) เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวันที่พื้นที่รอบนอกทั้งหมดของเมืองหลวงไทเป มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านธรรมชาติ เพราะครอบคลุมพื้นที่ภูเขาและทะเลมากมาย พาทุกท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คส าคัญของ
ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง เป็นเมืองโบราณที่ต้ังอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง 
ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ต้ังอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากนี้
ยังมีร้านน้ าชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซ้ือกันอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 วันที่ส่ี        Germanium Shop -  ตึกไทเป 101  - นิวไทเป - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป – ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน                                                                                                                                                                         
 อาหารเช้า,เทีย่ง                                                   
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จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้งตลาดข้ึนช่ือของไต้หวัน เร่ิมต้นที่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish 
Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน และเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต
สไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนม
ต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทภายใต้หลังคา เดียวกัน และ ตลาด
กลางคืนซ่ือหลิน (Shilin Night Market) เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของเมืองไทเป มี 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคาร ซ่ึงมักจะเป็นร้านอาหารและ
ขนมมี เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food เช่น ปลามึกย่าง, 
หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และชาไต้หวันต่างๆ ส่วนอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยก
ย่อยรอบๆอาคาร ซ่ึงจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเท้า เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประดับ ของที่ระลึก โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ 
และอื่นๆ ทั้งเป็นแบรนด์นานาชาติมากมายอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก : City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 
น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 
เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมา
ของเมืองไทเป สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 
เหลี่ยมสีน้ าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ
จัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ข้ันเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี  
พาท่านไปเย่ียมชม วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่
เก่าแก่และมีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ต้ังอยู่ในแถบย่านเมือง
เก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างข้ึนโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 
1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มี
รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของ
ความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 วันที่ห้า       อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ร้านปลอดภาษ ี– ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน –  
                    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิ                                                                                                 
 อาหารเช้า,เทีย่ง                                                   
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เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) พิเศษ! เมนูเสี่ยวหลงเปา สูตรต้นต ารับ 

 
จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market ) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮา
ราจูกุแห่งไทเป ซ่ึงเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นช่ือดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งก าเนิดของแฟช่ันของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน 
แลนด์มาร์ค ส าคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนที่พลาดไม่ได้คือ การไปชิมนมใต้หวันต้นต ารับ ที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นก าเนิดชาของใต้หวัน  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นพาท่านเดินทางไปช้อปป้ิงท่ี ร้านปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมาย เช่น 
ขนม ชา และรวมถึงของข้ึนช่ือของไต้หวันอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือกัน 
หรือ สามารถน าไปเป็นของฝากก็ได้เช่นกัน 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

20.45          เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET(VZ) เที่ยวบินที่ VZ565 
23.40          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

****************************************** 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณท์้องถิ่น สถานทีท่่องเทีย่ว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น  

ทั้งนี้การเปลีย่นทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลักส าคัญ 
 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
เมื่อเดินทางถึงใต้หวัน ผู้เดินทางจะได้รับชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทั้งหมด 4 ชุดที่สนามบิน โดยให้ตรวจทุกๆ 2 วัน (เร่ิมตรวจทันทีในวันที่เดินทางมาถึงใต้หวัน) *ผู้เดินทาง
เข้าใต้หวันจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีหน่วยงานขอดู แต่ไม่จ าเป็นต้องส่งหลักฐานให้หน่วยงานใดๆ * 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้ง
เท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับ
ติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
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อัตราค่าบริการนี รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได้) 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับ
พร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

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

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสายการบิน VIETJET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้

กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพิ่ม
ได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ าใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจา

หรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 

การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โ ดยโรงแรมจัดในระดับ

ใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตาม

ความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-

ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

 


