
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVZ04 Follow Me To Taiwan  
ไทเป อาหลีซาน ไถจง จ่ิวเฟ่ิน สริุยนัจนัทรา เจียอ้ี 5วนั 4คืน 

พกั ไถจง 2คืน เจียอ้ี 1คืน โรงแรมอาบน ้าแร่ 1คืน 
พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และ บฟุเฟ่ตช์าบ ูสตูรต้นต ารบัไต้หวนั 

 
ถ่ายรปูหมูบ่า้นสายรุง้ ปราสาทชอ็กโกแลตนีน่า ล่องเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

วดัพระถงัซมัจัง๋ วดัเหวนิหวู ่ อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีนั นัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี  
เทีย่วชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ วดัหลงซาน หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  

เชค็อนิแลนดม์ารค์ไตห้วนั ไทเป 101 ชอ้ปป้ิงตลาดดงั อีจ้งไนทม์ารเ์กต็ ซเีหมนิตงิ 
 
 



 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ) 
น ้าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

◼ FLIGHT:  

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

วนัเดนิทาง ราคา

ผูใ้หญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 

(บาท) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ัง่ หมายเหต ุ

31 มกราคม – 04 กุมภาพนัธ ์66 
 19,888  

ไมม่รีาคาเดก็ 

(เดก็ INF อายุไม่

เกนิ 2 ปี  4,000 

บาท ) 

6,500 25  

08-12 กุมภาพนัธ ์66 19,888 6,500 25  

15-19 กุมภาพนัธ ์66 22,888 6,500 25  

22-26 กุมภาพนัธ ์66 19,888 6,500 25  

25 กุมภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 66 19,888 6,500 25  

01-05 มนีาคม 66 23,888 6,500 25  

08-12 มนีาคม 66 19,888 6,500 25  

15-19 มนีาคม 66 18,888 6,500 25  



 

 
 

 

07.00 น.   พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ สายการบิน VIETJET(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแทก็กระเป๋าก่อนขึน้เครื่อง 

10.05 น.   น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวนัเถาหยวน โดย สายการบิน VIETJET 

(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ562 

14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ

ไต้หวนัเถาหยวน ประเทศใต้หวนั น า

ท่ านผ่านพิธีตรวจคนเข้า เมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกา ของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิน่ เพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมาย)  น าท่านเดินทางสู่  

เมอืงไถจง (Taichung) เมอืงใหญ่อนัดบั 

2 ของไต้หวนั ตัง้อยู่ทางตอนกลางฝัง่ซ้ายของเกาะไต้หวนั เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและ

ศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวนั ตัง้อยู่ภาคกลางของเกาะ  จากนัน้พาท่าน

เดนิทางชมความรกัรกัของ หมู่บ้านสายรุง้ (Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ สสีนัสดใส ที่

โดดเด่นสะดุดตา เคยเป็นหมูบ่า้นเก่าของทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ี้ภยัมา

อยู่ใต้หวนั เกือบจะถูกรื้อทิ้ง แต่มทีหารเก่าที่ชื่อว่า Huang Yung Fu หรอืเรยีกกนัว่า อากงฝู 

ท่านตดัสนิใจวาดรปูและลวดลายต่าง ๆ ทัง้หมดนี้เพือ่เป็นการสง่ทา้ยก่อนจะจากไป 

เยน็       รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่)  พเิศษ! เมนูบุฟเฟ่ตช์าบ ูสตูรตน้ต ารบัไตห้วนั 
ทีพ่กั : Hotel Inn Express Taichung Park หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่นึ่ง    ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 

– เมอืงไถจง - หมูบ่า้นสายรุง้                                                                                         

 อาหาร เยน็                                                                                                                    

                                                   
                        



 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) 

มณฑลทีต่ ัง้อยูใ่จกลางเกาะไตห้วนั พืน้ทีท่ีไ่ดช้ื่อ

ว่า “สวติเซอร์แลนด์ตะวนัออก” ด้วยภูมทิศัน์ที่

เป็นภูเขาสูงใหญ่มากมายสลบักบัป่าสเีขยีวชอุ่ม

ที่ปกคลุมอยู่ทัว่ทัง้มณฑล มณฑลหนานโถวนัน้

เป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเลยทีเดียว 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทช็อกโกแลต 

(Nina Chocolate Castle) เป็นปราสาทชอ็กโกแลตทีอ่อกแบบสไตล์ยุโรป สวยงามแปลกตา ขา้ง

ในปราสาทจะมปีระวตักิารท าชอ็กโกแลตและของฝากมากมายใหท้่านไดเ้ดนิชมและและเลอืกซือ้

กนัได้ ได้ จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจดื

จากธรรมชาตทิี่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวนั ตัง้อยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่ตอนกลาง

ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รบัการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่ง

ไต้หวนั” จุดเด่นคอืพื้นน ้าสฟ้ีาอมเขยีวส่องประกายพรอ้มฉากหลงัเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปดว้ย

พื้นที่ป่าเขยีวชอุ่มอนัอุดมสมบูรณ์ พาท่านไปไหว้ขอพรที่ วดัพระถังซัมจัง๋ หรือ วดัสวนกวง 

(Xuanguang Temple) เป็นวดัที่ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสุรยินัและทะเลสาบจนัทรา ภายในวดัมี

รปูทองค าของพระเสวยีนจัง้พรอ้มกบัขอ้ความทีเ่ขยีนไวว้่า “ปราชญ์ผูย้ิง่ใหญ่แห่งชาต”ิ อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 วนัทีส่อง       เมอืงหนานโถว – ปราสาทชอ็กโกแลต -  ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ 
– วดัเหวนิหวู่ - มณฑลเจยีอี ้                                                                                                                        

 อาหาร เชา้, เทีย่ง, เยน็                                                   
                        



 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที3่)  พเิศษ! เมนู ปลาประธานาธบิด ี

น าท่านเดินทางเยี่ยมชม วัดเหวินหวู่แห่ง

ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา (Sun Moon Lake 

Wenwu Temple) ภายในวดัมรีูปปั้นของขงจื้อ

และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพ

เจ้าแห่งความซื่อสตัย์) ซึ่งชาวไต้หวนัเชื่อกนั

ว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ

ความส า เ ร็จ ในหน้าที่ ก ารงาน  มีแต่ คน

จงรกัภกัด ีหรอืหากวางแผนสิง่ใด กจ็ะประสบความส าเรจ็ตามปราถนา จงึท าใหไ้ดร้บัความนิยม

จากชาวไต้หวนั ที่มาสกัการะขอพรองค์เทพในวดัแห่งนี้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มณฑลเจยีอี้ 

เป็นมณฑลที่มชีื่อเสยีงอกีเมอืงหนึ่งในภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของไต้หวนั ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา

ดา้นหนึ่งและอกีดา้นตดิกบัทะเล มณฑลเจยีอี้เป็นเพยีงมณฑลเดยีวในไตห้วนัทีม่ถีงึสามอุทยาน

แห่งชาต ิ

เยน็         รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที4่)   

 ทีพ่กั : Maison De Shine Chiayi  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

พาท่านไปชอ้ปกนัที ่รา้นชา TEA SHOP ไตห้วนั

ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดม

สมบูรณ์ของสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศ ท า

ใหไ้ตห้วนัเหมาะกบัการปลูกชาเป็นอย่างยิง่ ทีน่ี่มี

ชาใหเ้ลอืกหลากหลายประเภท ตัง้แต่ ชาอูหลงต้

งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชา

  วนัทีส่าม        มณฑลเจยีอี ้- รา้นชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน – เมอืงไถจง – ตลาด
กลางคนือีจ้ง                                                                         

 อาหาร เชา้, เทีย่ง 

                                                   
                        



 

ทัง้ 3 ประเภทนี้ จดัไดว้่าเป็นชาชื่อดงัจากไตห้วนัเลยทเีดยีว และท่านยงัสามารถซือ้เป็นของฝาก

กลบัไปไดอ้กีดว้ย จากนัน้พาทุกท่านไปนัง่รถไฟสายโบราณเทีย่วชม อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน 

(Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มชีื่อเสยีงที่สุดของไต้หวนั อยู่ในเขตเมอืงเจียอี้ 

ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ทีน่ี่ยงัเป็นแหล่งผลติชาคุณภาพสูงทีข่ ึน้ชื่อในระดบันานาชาตอิกี

ด้วย นอกจากนี้คนไตห้วนันิยมเดนิทางมาชมพระอาทติยข์ึน้ทีย่อดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความ

เชื่อดัง้เดมิทีว่่า หมอกบนยอดเขาในยามเชา้ ทีอุ่ดมไปดว้ยพลงัชี ่ซึ่งกค็อืพลงัลมปราณ ทีถ่อืเป็น

พลงัพืน้ฐานของสิง่มชีวีติทีส่ามารถช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพไดน้ัน่เอง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่)   

น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงไถจง (Taichung) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของไตห้วนั ตัง้อยู่ทางตอนกลาง

ฝัง่ซ้ายของเกาะไต้หวนั เป็นเมอืงแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอนัดบัสามของเกาะ

ไตห้วนั ตัง้อยู่ภาคกลางของเกาะ จากนัน้พาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงกนัที่ ตลาดกลางคนือี้จง  ทีน่ี่มทีัง้

รา้นอาหาร ของกนิ รา้นเสื้อผา้ รา้นรองเท้า รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ มแีต่ของกนิ ของขึน้ชื่อที่

ใต้หวนัเยอะแยะมากมาย ให้ท่านได้เลอืกช้อปเลอืกซื้อกนัได้ตามอธัยาศยั เพื่อไม่เป็นเวลาอนั

รบกวนของท่าน ใหท้่านไดอ้สิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั : Hotel Inn Express Taichung Park 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 



 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

น าท่านเดินกลับสู่  เมืองไทเป TaiPei 

เมืองหลวงของเกาะไต้หวนั เป็นเมืองที่

เจริญที่สุดของประเทศ พาท่านเดินทาง

ไปช้ อป  ร้ า นพายสัปป ะ รด  ( Vigor 

Pineapple) ไตห้วนันิยมปลูกสบัปะรดกนั

อย่างกว้างขวาง ท าให้เป็นแหล่งผลิด

สนิคา้แปรรูปจากสบัปะรด เช่น สบัปะรด

กระป๋อง น ้าสบัปะรด แยมสบัปะรด อกีทัง้ยงัมกีารน าสบัปะรดมาท าเป็นเคก้แสนอร่อย รสชาติ

เปรี้ยวหวานก าลงัด ีเนื้อเคก้นุ่มจนเหมอืนละลายในปาก ถอืเป็นของเดด็ของไต้หวนั จากนัน้น า

ท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสญัลกัษณ์ของ

ประเทศไต้หวนั และสถานที่ท่องเที่ยวหลกัที่ต้องมาของเมอืงไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อ

เป็นการร าลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลงัคาทรง 

8 เหลี่ยมสนี ้าเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัุรสัเสรภีาพ มี

บนัไดดา้นหน้า 89 ขัน้เท่ากบัอายุของท่านประธานาธบิด ี 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่)  

พาท่ า น ไ ป เ ยี่ ย ม ช ม  วัด ห ล ง ซ า น 

(Lungshan Temple) เ ป็นหนึ่ ง ในวัดที่

เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ของเมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเก่า 

มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแล้ว สรา้งขึน้โดย

คนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อ

เป็นสถานทีส่กัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์าม

วนัทีส่ ี ่       เมอืงไทเป – รา้นพายสปัปะรด - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – วดัหลงซาน - Germanium Shop 
– ยา่นซเีหมนิตงิ - นิวไทเป 

 อาหาร เชา้, เทีย่ง
                                                   

                        



 

ความเชื่อของชาวจนี มรีูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกบัวดัพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของ

ความเป็นไต้หวนัเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวดัสไตล์ไต้หวนั  น าท่านไปชมสินค้า

สง่ออกชื่อดงัของใตห้วนัทีศ่นูย ์Germanium Shop  เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษช่วยในการปรบัสมดุล

ในร่างกาย ซึง่สามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติด ีช่วยให้

ร่างกายสดชื่นและยงัลดอาการปวดอกีดว้ยจากนัน้พาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงตลาดดงั ย่านซเีหมนิตงิ 

(Ximending) เป็นย่านชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของไตห้วนั มฉีายาว่า ฮาราจูกุแห่ง

ไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปป้ิงของวยัรุ่นชื่อดงัอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่ น เป็นแหล่งก าเนิด

ของแฟชัน่ของหนุ่มสาวชาวไตห้วนั และเป็นหนึ่งใน แลนด์มารค์ ส าคญัของเมอืงไทเปด้วย และ

แน่นอนทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื การไปชมินมใตห้วนัตน้ต ารบั ทีถ่อืว่าเป็นแหล่งตน้ก าเนิดชาของใตห้วัน 

เพือ่ไมเ่ป็นเวลาอนัรบกวนของท่าน ใหท้่านไดอ้สิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ นิวไทเป(New Taipei หรอื Xinbei) เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศ

ไต้หวนัที่พื้นที่รอบนอกทัง้หมดของเมอืงหลวงไทเป มสีถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย

รปูแบบ โดยเฉพาะดา้นธรรมชาต ิเพราะครอบคลุมพืน้ทีภู่เขาและทะเลมากมาย 

ทีพ่กั : The Loft Seaside 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง หมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงโบราณทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัสวยจากโคม

แดงสว่างทัว่ทัง้เมอืง เป็นเมอืงโบราณทีต่ ัง้อยู่บนเขาในเขตเมอืงจหีลง ทางตอนเหนือของไต้หวนั 

เมอืงที่สวยและมเีอกลกัษณ์เป็นอย่างมาก ตัง้อยู่บนภูเขา และเป็นเมอืงเลก็ๆ ที่ยงัคงบรรยากาศ

วนัทีห่า้      หมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน – รา้นเครื่องส าอาง - ตกึไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนั
เถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ                                                                                                                                      

 อาหาร เชา้
                                                   

                        



 

สุดคลาสสคิของไตห้วนั นอกจากนี้ยงัมรีา้นน ้าชา รา้นอาหารอาหารอกีมายมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

กนัอกีดว้ย เพือ่ไมเ่ป็นเวลาอนัรบกวนของท่าน ใหท้่านไดอ้สิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านไปช้อปป้ิง รา้นเครื่องส าอาง 

(Cosmetic shop) มสีนิค้ามากมายขึ้นของใต้ห

วนัและแบรนด์ต่างๆ ใหท้่านได้เลอืกช้อปเลอืก

ซื้อกันหรือจะน า เ ป็นของฝากก็ได้ เช่นกัน 
จากนั ้นพาท่านเดินทางไปถ่ายภาพเช็คอิน

บริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 นับเป็นแลนด์

มารก์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของไตห้วนั และเป็นตกึทีม่ี

ชื่อเสยีงระดบัโลก เรยีกได้ว่าเป็นความภูมใิจของชาวไต้หวนั ทัง้สถาปัตยกรรมการก่อสรา้ง การ

ตกแต่งทัง้ภายนอก และภายในทีล่ว้นถูกออกแบบมาอย่างยอดเยีย่ม นอกจากนี้ท่านยงัสามารถขึน้

ไป ชัน้ที ่89 ของตกึไทเป เป็นชัน้ส าหรบัจุดชมววิ สามารถมองเหน็ววิเมอืง และบรรยากาศรอบๆ 

ไดอ้ยา่ง 360 องศาเลยทเีดยีว ภายในตกึเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกจิการเงนิ และยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง

ชัน้น าของไตห้วนัทีม่สีนิคา้หรหูรา แฟชัน่ ภตัตาคาร รา้นอาหารรสเลศิ ผบับาร์อกีดว้ย (ค่าทวัร ์ไม่

รวมค่าขึน้ตกึไทเป)  

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

15.40 เดนิทางกลบั ประเทศไทย โดย สายการบนิ VIETJET(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ563 

18.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 



 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)  

เมื่อเดินทางถึงใต้หวนั ผูเ้ดนิทางจะไดร้บัชุดตรวจ ATK (ฟร)ี ทัง้หมด 4 ชุดทีส่นามบนิ โดยใหต้รวจทุกๆ 

2 วนั (เริม่ตรวจทนัทใีนวนัที่เดนิทางมาถึงใต้หวนั) *ผู้เดนิทางเขา้ใต้หวนัจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็น

หลกัฐานในกรณีทีม่หีน่วยงานขอด ูแต่ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่หลกัฐานใหห้น่วยงานใดๆ * 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงค์

เดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทาง

ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนั

เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางต้องเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณา

ตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 



 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือ

การบริการอ่ืนๆได้) 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น   

(ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ัง่ ได้ และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่น

วนัได)้  

2.  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3.  กรณีพกั 3 ท่านถ้าวนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มี

ค่าใช้จ่ายพกัเดี่ยวเพิม่) กรณีหอ้งพกัในเมอืงที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟร์ต่างๆ 

บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ เจา้หน้าทีบ่รษิทั 

ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสายการบนิ VIETJET (VZ) สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่องได ้

7 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มกีารเรยีกเก็บ กรณี

สมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษิทัฯ

ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่าน

สามารถสัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัทัว่ไป 

7. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์



 

8. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 

12 ช.ม./วนั 

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็น

ตน้  

3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการ

ขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,200 ดอลลารใ์ตห้วนั / ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

และน ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แล้ว 

ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีที่มผีูร้่วมคณะไม่ถึง 

15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  



 

5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบั

ผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความ

พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย14

วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน

ต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

 


