
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 18134 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไตห้วนั) เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINE 
ฟรีน ำ้หนักกระเป๋ำขำไป 20 กโิลกรัม และขำกลบั 20 กโิลกรัม 
โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดำว  พร้อมอาหารเชา้  

 เท่ียวครบทุกไฮไลทข์องเกาะไตห้วนั อุทยานทาโรโกะ  หนา้ผาชิงสุ่ย  หาดหินซีซิงถนั  นัง่กระเชา้เมาคง  วดัซ่ือหนาน 
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟทช์มววิชั้น 89)  บ่อน ้าพุร้อนซินเป่ยโถว 
สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย  พิพิธภณัฑเ์หมืองแร่ทองค าจินกวาสือ  หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน  น ้าตกซือเฟ่ิน  

 ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อย ร้านชา ร้านเคร่ืองส าอางค ์
 ชอ้ปป้ิงตลาดซีเหมินติง  ตลาดปลาไทเป  ตลาดคนเดินตั้นสุย   
 มื้อพเิศษ!! กบัเมนู อำหำรทะเลสไตล์ไต้หวนั   ชำบู สไตล์ไต้หวนั  และพระกระโดดก ำแพง 



 

วนั โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(VZ3564 
14.35-19.30) 

-   
โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 

ดาว 

2 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) – หมู่บา้นโบราณจ่ิว
เฟ่ิน – พิพิธภณัฑเ์หมืองแร่ทองค าจินกวาสือ – น ้าตกชือเฟ่ิน 
– เมืองอ๋ีหลาน 

   
โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 

ดาว 

3 
เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – หนา้ผาชิงสุ่ย 
– หาดหินชีซิงถนั – ยา่นซีเหมินติง 

   
โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 

ดาว 

4 
ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ชาอู่หลง – น ้าพุร้อน
ซินเป่ยโถว – สะพานแห่งความรักตั้นสุย – ถนนโบราณตั้น
สุย                                                                                                                     

  – 
โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 

ดาว 

5 
COSMETIC – GERMANIUM – นัง่กระเชา้เหมาคง – วดั
ซ่ือหนาน –  สนามบินเถาหยวน (VZ3565 20.30-23.25) –  
ท่าอากศยานสุวรรณภูมิ                                                                                                  

   
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

รำคำเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี   6,000 บำท 

รำคำไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน  20,499 บำท 
 

 

 

 

เดือนเมษำยน63 11-15 เมษำยน 2563 26,999.- 

พกัเดีย่ว 6,500.- 



 

วนัที1่            ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม–ิสนำมบินเถำหยวน                                                                 (-/-/D)                                                                                                                 

12.00น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์Q สำยกำรบิน  

VIETJET AIR (VZ)โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.35น.  ออกเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สำยกำรบิน  VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3564  

(น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.)    (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.30น.  เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน  ประเทศไต้หวัน  (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมงคร่ึง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)   (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)   

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรไตห้วนั พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแลว้ 

ค ่ำ                  รับประทำนอำหำรค ่ำแบบ BOX SET   พร้อมชำนม     (1) 

                                น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั   

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที ่2 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกช้ัน 89) – หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน – พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองค ำจิน 

กวำสือ – น ำ้ตกชือเฟ่ิน – เมืองอีห๋ลำน                                                                                  (B/L/D)                                                                                                

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม     (2) 

 

 

 

 

      น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตรเป็น

สัญลกัษณ์ของเมืองไทเปท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ยภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 

900 ตนัท าหน้าท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและน าท่านข้ึนลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลกด้วย

ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที  จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นแหล่ง

เหมืองแร่ทองค าท่ีมีช่ือเสียงแต่หลงัจากประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ครอบครองไตห้วนัและสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดจ้าก

ไปท่ีแห่งน้ีก็เหลือไวเ้พียงแค่ความทรงจ าในอดีตท่ีเคยเฟ่ืองฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาและเม่ือปี 1989 จ่ิว

เฟ่ินไดก้ลบัฟ้ืนข้ึนมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังเพราะมีการใช้หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์“เปย

ฉิงเฉิงช่ือ”และ“อู๋ เหยียนเตอะซันชิว”ทุกท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศหมู่บา้นโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพร้อม

ของท่ีระลึกน่ารักๆตลอดทางเดิน  

เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    (3)     

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองค ำจินกวำสือ (JinGua Shi Gold Museum Park) พิพิธภณัฑ์ท่ีให้ทั้ง

ความรู้ และเป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงามส าหรับการพกัผอ่น พิพิธภณัฑ์เหมืองแร่ทองค าจินกวาสือนบัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์, วฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก พิพิธภณัฑ์จินกวาสือยงั

ไดรั้บเลือกให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 2002 อีกดว้ย ไฮไลท์เด่นกับทองค ำบริสุทธ์ิ 999 pure gold ขนำดยักษ์น ้ำหนัก

กว่ำ 220 กโิลกรัม มูลค่ำประมำณ 7.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ให้คุณสำมำรถลองยกก้อนทองค ำพร้อมป้ำยก ำกับ หำกคุณ

สำมำรถยกขึน้ได้จะให้น ำกลับบ้ำนไปเลย   น าท่านเดินทางสู่ น ้ำตกซือเฟ่ิน (Shifen Waterfall) น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียง

มากท่ีสุดของไตห้วนั เส้นทางน ้ าตกเป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้ าจ้ีหลง(Keelung River) แม่น ้ าเส้นส าคญัท่ีใหญ่และยาว



 

ท่ีสุดทางตอนเหนือของไตห้วนั ในวนัท่ีอุณหภูมิลดต ่าจะเกิดหมอกหนาสีขาวปกคลุมทัว่พื้นท่ีของแอ่งน ้ าตกคลา้ย

ผืนผา้สีขาวแต่หากวนัท่ีมีแดดจา้ทอ้งฟ้าโปร่งจะเกิดสายรุ้งสวยงามท าให้สระน ้ าของน ้ าตกซือเฟ่ินมีช่ือเรียกอีกช่ือ

หน่ึงวา่ “สระสายรุ้ง” น ้าตกซือเฟ่ินยงังดงามไม่แพน้ ้าตกอ่ืนๆ จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “ไนแองการ่าแห่งไตห้วนั” 

(Taiwan’s Niagara Falls) เน่ืองดว้ยลกัษณะของขอบน ้าตกโคง้รูปเกือกมา้และมีน ้ าไหลลงสู่แอ่งน ้ าขนาดใหญ่คลา้ย

กบัน ้ าตกไนแองการ่าของประเทศสหรัฐอเมริกานัน่เอง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋หลำน (Yilan) เป็นเทศ

มณฑลหน่ึงของประเทศไตห้วนั ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ มีภูเขาล้อม 3 ดา้นและอีกดา้นหน่ึงคือ

ทะเลแปซิฟิค อยู่ติดกบัไทเปจึงมกัถูกเรียกว่าเป็น “สวนหลังบ้ำน” ของไทเป เพราะคนในเมืองมกัมาพกัผ่อนกบั

บรรยากาศสบายๆ ใกลชิ้ดธรรมชาติกนัท่ีน่ีเน่ืองจากเดินทางสะดวกไม่ว่าจะใช้รถยนต์หรือรถไฟก็ใช้เวลาราว 1 

ชัว่โมงเท่านั้น   

ค ่ำ                  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร      (4)     

  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั   พร้อมแช่น ำ้แร่ในห้องพกัส่วนตัว 

ให้ท่ำนอสิระและพกัผ่อนตำมอธัยำศัย พร้อมแช่น ำ้แร่เพ่ือผ่อนคลำยจำกกำรเหน่ือยล้ำมำทั้งวัน ซ่ึงน ้ำแร่เจียวซีเป็น

ที ่ทีนั่กท่องเทีย่วนิยมเดินทำงมำเพรำะมีอุณหภูมิที่เหมำะสม เป็นน ้ำแร่ที่ใสสะอำด ช่วยบ ำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ที่น่ีจึง

เป็นทีอ่ำบน ำ้แร่ทีโ่ด่งดัง และมีช่ือเสียงทีสุ่ดในไต้หวนั 

วนัที ่3 เมืองฮวำเหลยีน – อทุยำนแห่งชำติทำโรโกะ – หน้ำผำชิงสุ่ย – หำดหินชีซิงถนั – ย่ำนซีเหมนิติง 

                                                                                                                                            (B/L/-) 

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    (5) 

    

น ำทุกท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ เมืองฮวำเหลยีน (Hualien) (โดยนัง่รถไฟไป-กลบั สู่เมืองฮวาเหลียน) คือมณฑลท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั ตั้งอยู่บนภูเขาฝ่ังทะเลตะวนัออกของไตห้วนั เป็นจุดเร่ิมตน้ของทางรถไฟสายฮวาเหลียน-



 

TAITUNG มณฑลฮวาเหลียนมีช่ือเสียงมากในเร่ืองการท่องเท่ียว มีจุดท่องเท่ียวหลกัๆ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติทาโร

โกะ และ อุทยานแห่งชาติ YUSHANและในบริเวณรอบๆ  

                                **หมายเหตุ** ใหทุ้กท่านเตรียมของใชจ้  าเป็นติดตวัไปดว้ยนะคะ 

เทีย่ง               รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร      (6) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ (Taroko National Park) หรือท่ีชาวไตห้วนัเรียกวา่ “ไท่หลู่เก๋อ” เขาหิน

อ่อนความงามธรรมชาติประจ าฝ่ังตะวนัออกของไตห้วนั สุดยอดสถำนทีท่่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่ขึน้ช่ือยอดฮิตติด 

1 ใน 3 ของไต้หวนั  ภายในมีทั้งถ ้า, น ้ าตก, น ้ าพุ, ล าธาร, จุดชมวิวต่างๆ และสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทุกท่านสามารถเดิน

เล่นได ้ชมนก ชมไมต้ลอดขา้งทางรวมถึงสายน ้ าเขียวมรกตของแม่น ้ าหล่ีวูท่ี่ตดัผา่นกลางหุบเขา และภูมิทศัน์ภูเขา

หินอ่อนสุดอลงัการท่ีมีลกัษณะเป็นหุบเขาลึกราว 18 กิโลเมตรถือเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยท่ี์งดงามของเอเชีย  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หน้ำผำชิงสุ่ย (Qingshui Cliff) จุดชมวิวริมมหาสมุทรแปซิฟิกริมหนา้ผาท่ีมีความสูงท่ีสุด

ในไตห้วนัถือเป็น 1 ใน 8 ของธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงมหัศจรรยข์องไตห้วนั  น าท่านเดินทางสู่ หำดหินซีซิงถัน 

(Qixingtan Scenic Area) หรืออกีช่ือหน่ึงว่ำ ทะเลสำบเจ็ดดำว (seven star lake)หาดท่ีน่ีจะเต็มไปดว้ยหินและกอ้น

กรวด ท าให้ชายหาดท่ีน่ีดูไม่เหมือนใคร แถมยงัทอดยาวสวยโค้งเป็นรูปพระจนัทร์ และเป็นท้องน ้ าเดียวกับ

มหาสมุทรแปซิฟิกอีกดว้ย   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนซีเหมินติง(Ximending) เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน

กรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัสวรรคข์องนกัช็อปของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีร้านคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์

วยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายรวมทั้ งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย     
พิเศษ!! รับฟรี ชานมไข่มุกแน่นๆ ตน้ต ารับไตห้วนั ท่านละ 1 แกว้ 

ค ่ำ                  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร   เมนู บุฟเฟต์ชำบุ ชำบู สไตล์ไต้หวนั        (7)     

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั 

 

 

 

 



 

วนัที ่4    ร้ำนพำยสับปะรด – ตลำดปลำไทเป – ชำอู่หลง – น ำ้พรุ้อนซินเป่ยโถว – สะพำนแห่งควำมรักตั้นสุย – 

                         ถนนโบรำณตั้นสุย                                                                                                                    (B/L/-) 

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    (8) 

 

 

 

น าท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ร้ำนขนมพำยสับปะรด ซ่ึงเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไป

ทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานและเลือกซ้ือขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายให้ท่านไดเ้ลือก 

ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้  น าท่านเพลิดเพลินกบั ตลำดปลำไทเป หรือ Addiction 

Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ดคลา้ยของญ่ีปุนแต่ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่น ท่านจะ

ไดเ้ห็นบรรยากาศการซ้ือขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกชิมหรือเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 

น าคณะท่านแวะ ชิมชำอู่หลง เป็นชาตน้ต ารับ เป็นท่ีนิยมของคนรักสุขภาพและข้ึนช่ือของชาวไต้หวนั ท่ีท่าน

สามารถน าเป็นของฝากใหแ้ก่ทางบา้นได ้  

เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    เมนู พระกระโดก ำแพง      (9) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบ่อน ้ำพุร้อน ซินเป่ยโถว (Xin-Beitou Hot Spring) เป็นย่านเมืองใหม่ของเป่ยโถวท่ีมี

ช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพุร้อน แหล่งท่องเท่ียวตากอากาศยอดนิยมของชาวไทเป มีทั้งห้องอาบน ้ าสาธารณะ บ่อแช่เทา้ 

ร้านน ้ าชา คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆ ตั้งอยูท่่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ   น าท่านเดินทางสู่ สะพำนแห่ง

ควำมรักตั้นสุย (Tamsui Lover’s Bridge) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีช่ือเสียงของเมืองตั้นสุ่ย เปิดท าการเม่ือ

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2003 จึงเป็นท่ีมาของช่ือสะพานแห่งน้ี  หลงัจากนั้นน าท่านสู่ ถนนโบรำณตั้นสุย (Tamsui old 

street) ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซ้ือสินคา้ ทั้งเส้ือผา้ รองเทา้ และของทานเล่น ซ่ึงเป็นแหล่งรวมร้านคา้และ

ร้านอาหารต่างๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งอิสระ 

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรเยน็อสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำช้อปป้ิงของท่ำน 

                                น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั   



 

วนัที ่5 COSMETIC – GERMANIUM – น่ังกระเช้ำเหมำคง – วดัซ่ือหนำน –  สนำมบินเถำหยวน –  

ท่ำอำกศยำนสุวรรณภูม ิ                                                                                                (B/L/-) 

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    (10) 

   

น าทุกท่านแวะร้าน COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางคร์วมถึงพวกยา / นา้มนั / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัให้ทุกท่าน

ไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี  น าท่านเยี่ยมชมสินคา้ส่งออกช่ือดงัของไตห้วนัท่ีศูนย ์GERMANIUM SHOP  เป็น

สร้อยท่ีมีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ–บวกในร่างกายให้สมดุล

ระบบไหลเวยีนโลหิตดีช่วยใหร่้างกายสดช่ืนลดอาการปวด   

เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    เมนู อำหำรทะเลสไตล์ไต้หวนั        (11) 

น าทุกท่านสัมผสัประสบการณ์  น่ังกระเช้ำเหมำคง (Maokong Gondola) เป็นกระเชา้ส าหรับนัง่ข้ึนเขาเหมาคงซ่ึง

เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของเมืองไทเป พบกบัความต่ืนเตน้ขณะนัง่กระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลา ท่ีพา

คุณโลดแล่นเหนือเมืองไทเป สัมผสัวิวทิวทศัน์ของเมืองไทเปได้จากบนกระเช้า ท่ีลอยอยู่บนความสูงเกือบ 300 

เมตร  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั  วดัซ่ือหนำน(Zhinan Temple) เป็นวดัเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นเชิงเขาโฮ่

วซาน(Houshan)ท่ีแปลว่า ภู เขาลิง  มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล สร้างข้ึนตั้ งแต่ปีค.ศ.  1882 มี  เทพลู่ ต้งปิง

(LüDongbin)เป็นพระประธานในอาคารวิหารหลกั ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 8 เทพตามความ เช่ือของลทัธิเต๋าประจ าอยู่ท่ี

ประตูทางทิศใตข้องสวรรค์หรือ ซ่ือหนาน ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือวดั บนลานของวิหารเป็นจุดชมวิวเมืองไทเปท่ี

สวยงาม 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเถำหยวน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.30 น.               ออกเดินทำงจำก เมืองไทเป เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน  VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที ่

VZ3565   (น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.)     (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.25 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 



 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สาย

การบนิ, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับลูกค้าเป็นส าคัญ*** 

 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดังนี:้ 
1)  โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร ์จะยังไม่คอนเฟิรม์ 100% ซึ่งโรงแรมทีพ่ัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการ
เดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมำยเหตุ  ในกรณทีี่ลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนช้อป ดังนี ้ ร้ำนเคร่ืองส ำอำงค์ ร้ำนชำอู่หลงศูนย์GERMANIUM 
ร้ำนพำยสับปะรด  ทำงบริษทัขออนุญำตเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 500 บำทต่อร้ำน**** 

*** หมำยเหตุในกรณทีีลู่กค้ำปฏเิสธไม่เดินทำงตำมตำรำงโปรแกรมทวัร์  
  ทำงบริษทัขออนุญำตเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 400 บำทต่อทริป*** 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์ม่รวม 

 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบใุนรายการ 
ไป–กลับพรอ้มคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทาง
ได้) 

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  
ตามโรงแรมท่ีระบ ุหรือเทียบเทา่ 

5. คา่รถรบั–สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ท่ีมี 
7. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระสายการบนิ  

VIETJET AIRLINEขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลับ

ทา่นละ 20 กก 

8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

9. ค่าหัวหน้าทัวร ์น  าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
–การชดเชยอุบตัิเหตสุ่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย

อวยัวะสายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง1,000,000

บาท 

–คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กิน 500,000  บาท 

 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง,  
ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบารใ์นห้อง, รวมถึง

คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก

ทา่นตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่ม

เองตา่งหาก) 

2.    ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,900 บาท  

ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 

3.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการ

ใบก ากับภาษี) 

4.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด  

(ปกต ิ20 กก.) 

5. คา่วีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอรต์

ไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวั

คนตา่งดา้ว3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)

สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 

รูป แลว้ทางบรษิัทฯจะเป็นผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดย

จ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว 

เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วย

ตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

6.   คา่ธรรมเนียมวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้ง



 

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ี่บริษัทได้ท า
ไว้ ) 

 

เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

7.  คา่วีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ไทยท่ีตอ้งการอยูเ่กิน 30 วนั  

8.  คา่วีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ราชการ (พาสปอรต์ราชการตอ้ง

ท าวีซา่ทกุกรณี) 

 

เงือ่นไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือ ช าระท้ังหมด 
2. สว่นท่ีเหลือช าระก่อนเดนิทาง 30 วัน กรณีท่ีไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดนิทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็์ต่อเม่ือไดส้่งแฟกซ ์หรือ อีเมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พรอ้มกรอกรายช่ือของผู้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทางและแนบส าเนาพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป–กลับ) 

4. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  25 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษัทฯจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดนิทาง  



 

2. เท่ียวบนิ ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เทา่นัน้ 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้สิน้ อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุแก่ลกูคา้) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้  าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่ าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว 
ตามท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่ีวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบันหากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามันปรับสูงขึ้น

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน า้มันตามสถานการณด์ังกล่าว 
 

เร่ือง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 

ทางรฐับาลไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศไตห้วนัใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสัน้ในประเทศ

ไตห้วนั ไดป้ระกาศเริ่มบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และสามารถพ านกัในประเทศ

ไตห้วนัได ้30 วนั (หากผูย่ื้นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศไตห้วนัเกิน 30 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งย่ืนขอวีซ่า

ตามปกต)ิ 

หมายเหตุ***กรณีผู้เดนิทางถอืหนังสือเดนิทางข้าราชการไทยเล่มสีน า้เงนิยังต้องขอวีซ่าเข้าเมืองปกต*ิ** 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยนืยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศไต้หวัน มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตห้วนั (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนัได ้ 



 

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศไต้หวันด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่มำกกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศไตห้วนั จะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 30วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 



 

 


