
 
  
 
 
 
 

 



 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

 

 
 

07.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน

เวียตเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดย เที่ยวบินที่ VZ 562 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ืองไป-กลับ) 

 
 

 

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินที่

ไต้หวัน เร็วกกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

จากน้ัน เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายส้ันๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งใน

ส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

ขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญ่ีปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ใน

อดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการท าเหมืองแร่แต่ปัจจุบันทางรั ฐบาลไต้หวันได้มีการ

พัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่มีอายุ

เกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทาง

สายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เน่ืองจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are 

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่า

สายผิงซี • ถนนโบราณจ๋ิวเฟิ่ น • แช่น้าแร่       

 

 



 
  
 
 
 
 

the Apple of My Eye”ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าฉากส าคัญของหนังสถานีซือเฟิ่ นสถานียอดฮิต

ของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหน่ึงสถานีที่ผู้คนนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมค่าโคมกระดาษ 

1 โคม ต่อ 4 ท่าน) ลักษณะเด่นของซือเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟที่ตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่ น

ให้ความรู้สึกคล้ายกับตลอดร่มหุบของบ้านเรา ทั้งยังมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, 

ร้านขายของที่ระลึกและอ่ืนๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจ่ิว เฟิ่ น 

Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบน

ไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทอง

ชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไป

เหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นส่ิง

ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชม

ร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้าชา  ร้านขาย

ขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์

ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า  และ

นักท่องเที่ยวจ านวนมาก 

 

 



 
  
 
 
 
 

 

ค่า   อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ จ่ิวเฟิ่ น 

จากน้ัน น าท่านเข้าพักที่ The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

ให้ท่านแช่น้าแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว เพื่อผ่อนคลายอาการเหน่ือยล้าจากการเดินทางตาม

อัธยาศัย 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่า น้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่ เ ข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 1) 

จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวัน

ลักษณะเป็นแหลมย่ืนลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคล่ือนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิน

แปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียร

พระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะได้

ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

   

   

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •            

วัดพระถังซ าจ๋ัง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

   

 

 



 
  
 
 
 
 

จากน้ัน  เดินทางสู่เมืองหนานโถว  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านชิมชาอู่หลง และ

ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่าน

ได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จาก

การด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจาก

เมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่ อ

ของไต้หวันไปเป็นของฝาก 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี (ม้ือที่ 2) 

 

จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้าจืด

ใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมี

ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบ

สุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้าท าให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือ

ระดับน้าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้าใน

ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่าง

เคร่งครัด จากน้ัน น าท่านสักการะอัฐิของพระถังซ าจ๋ัง ณ วัดพระถังซ าจ๋ังหรือ วัดสวนกวง ตั้งอยู่



 
  
 
 
 
 

บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญ

พระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญ่ีปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษา ไว้ 

และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่น่ี 

 

น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัด

เหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู วัดแห่งน้ีเป็น

วัดใหม่ที่ ท า งการ ญ่ี ปุ่นสร้ า ง ขึ้ น

หลังจากท าการสร้างเขื่อนท าให้วัดเก่า 

2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของ

วัดเหวินห วู่โครงสร้ า งค ล้ า ย กั บ

พระราช วัง กู้กง  ของประ เทศจีน 

ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวน

อู เทพเจ้าแห่งความซื้ อ สัต ย์ และ

คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่น้ี ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อ

เป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ค่า   บริการอาหารค่า  ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ม้ือที่ 3) 

ที่พัก  น าท่านเข้าพักที่ Tsun Huang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* เมืองเจียอี้ มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 4) 

จากน้ัน เดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน น า

ท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 

2 ,500 ปีและชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล จากน้ัน สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลาง

วันที่สาม น่ังรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจ๋ีย   

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ช้ันที่ 124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
  
 
 
 
 

อุทยานอาลีซาน  น าท่านน่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟ 1 เที่ยว) ผ่านเส้นทางป่าสน ให้

ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 5) 

 น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)  

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★

สุดยอดร้านของหวานเมืองไถจง ที่มีดีทั้งความสวยและ

ความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของ

เมืองไถจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้

ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกล่ิน

อายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวน่ีท าให้

ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย 



 
  
 
 
 
 

   

ค่า      อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจ๋ีย  

น าท่านเดินชอปป้ิง ตลาดกลางคืนที่

ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเก็ต  

ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่ง

น้ีติดกับมหาวิทยา ลัยฟ่ งเจี๋ยท า ใ ห้มี

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเดินเป็น

จ านวนมาก มีสินค้าหลากหลายใ ห้ท่าน

ได้เลือกสรร ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหาร

ต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น 

เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

 

ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก Park Lane Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

วันที่สี่       หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • 

ตลาดซีเหมินติง        (เช้า/กลางวัน/-) 

        

 



 
  
 
 
 
 

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภัยมาอยู่กันที่

ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใส

ตามผนังและก าแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปท าให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไถจงไปในที่สุด 

   

จากน้ัน น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ ยว

แห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพาย

เผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 7) 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่าน

อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน 

เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหาร

รักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง 

   

จากน้ัน เดินทางสู่วัดหลงซาน (Lungshan Temple) หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan) เป็น

หน่ึงในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุ

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)


 
  
 
 
 
 

เกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชา

ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่

มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ที่น่ีเป็น

อีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเ ป็น

หลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อ่ืนๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ โดยมาจากทั้ง

ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความ

ซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดง

ให้สมหวังด้านความรัก 

 

 



 
  
 
 
 
 

ค่า น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง

(Ximending) หรือที่คนไทยรู้จักกัน

ในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น

ย่านชอปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างาน

ของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งชอปป้ิงของ

นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านน้ี

เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสี

ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้าเงิน โดย

สังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน าส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

 

ค่า  เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ งอิสระอาหารค่า ณ ซีเหมินติง 

ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก Hotel Papa Whale 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 8) 

จากน้ัน  น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งท าเป็นเครื่องประดับทั้ ง

สร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจาก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ  

ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่วยให้ส้ันลงและภายในศูนย์แห่งน้ียั งมี

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดง อัญมณีล้าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน 

ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการ

ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

วันที่ห้า      ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ            (เช้า/-/-) 

        

 



 
  
 
 
 
 

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรข้ึนช้ัน 89) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และ

เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการ

ออกแบบพลังงานและส่ิงแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 

ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . 

ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยกิน

เนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจาก

ชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่าน้ัน 

 

 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

15.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)  

เที่ยวบินที่ VZ 563 

18.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

*********************************************************************** 

 
 



 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
 

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เที่ยวครบทุกไฮไลท์    
บิน VZ  5 วัน 4 คืน 

วันเดินทาง จ านวนต่อ
กรุ๊ป 

ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

17 – 21 พ.ย. 65 30+1 19,999 18,999 3,500 

18 – 22 พ.ย. 65 30+1 19,999 18,999 3,500 

02 – 06 ธ.ค. 65 
*วันหยุด* 30+1 23,999 22,999 3,500 

03 – 07 ธ.ค. 65 
*วันหยุด* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

08 – 12 ธ.ค. 65 
*วันรัฐธรรมนูญ* 30+1 23,999 22,999 3,500 

09 – 13 ธ.ค. 65 
*วันรัฐธรรมนูญ* 30+1 23,999 23,999 3,500 

15 – 19 ธ.ค. 65 30+1 20,999 19,999 3,500 

16 – 20 ธ.ค. 65 30+1 20,999 19,999 3,500 

22 – 26 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

23 – 27 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

25 – 29 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

26 – 30 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

05 – 09 ม.ค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

06 – 10 ม.ค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

19 – 23 ม.ค. 66 30+1 21,999 20,999 3,500 



 
  
 
 
 
 

20 – 24 ม.ค. 66 30+1 21,999 20,999 3,500 

26 – 30 ม.ค. 66 30+1 26,999 25,999 3,500 

27 – 31 ม.ค. 66 30+1 26,999 25,999 3,500 

02 – 06 ก.พ. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

10 – 14 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

16 – 20 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

17 – 21 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 66 30+1 16,999 16,999 3,500 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 66 30+1 16,999 16,999 3,500 

02 – 06 มี.ค. 66 
*วันมาฆบูชา* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

03 – 07 มี.ค. 66 
*วันมาฆบูชา* 30+1 23,999 22,999 3,500 

09 – 13 มี.ค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

10 – 14 มี.ค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

16 – 20 มี.ค. 66 30+1 20,999 19,999 3,500 

17 – 21 มี.ค. 66 30+1 20,999 19,999 3,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 
 

 

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

**กรณีพัก 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง เนื่องจากห้องพัก 3 ท่าน  
ในแต่ละโรงแรมมีจ านวนจ ากัด** 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน VIETJET (VZ) อยู่ต่อต้องเสีย

ค่าเปล่ียนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่น่ังได้  เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 



 
  
 
 
 
 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

**ขณะนี้นักท่องเทีย่วชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวซ่ีาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้า-ออกปกติ 

ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ่ม ตามที่สถานทูตก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ)** 



 
  
 
 
 
 

**กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงิน** 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 



 
  
 
 
 
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เ ล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 
  
 
 
 
 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

➢ ภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านสับประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย

ค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 



 
  
 
 
 
 

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศไต้หวัน 

➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

➢   โรงแรมในไต้หวันห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละชั้นจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด** 

 
********************************************************* 

 


