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ไตห้วนั ไทจง หนานโถว ไทเป เหยห่ลิว่  

4วนั3คนื  
ซุปตาร.์.. ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนธนัวาคม 2561 – มกราคม 2562 
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โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูไ่ทจง ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ตืน่ตากบัหมูบา้นสายรุง้ 

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่ 

เมอืงไทเป อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดฟ่งเจีย่ , ตลาดซเีหมนิตงิ และตลาดซือ่หลนิ 

เมนูพเิศษ... อาหารซฟีู้ ด และ ปลาประธานาธบิด ี
พกั:ไทเป 2 คนื ไทจง 1คนื 

ฟร ีWIFI บนรถ , มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจาก

เมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 

วนัแรก      กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง 

 หมู่บา้นสายรุง้-ตลาดกลางคืนฟ่งเจ่ีย 

06.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร ์(VZ) โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 
09.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ560  

13.45 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง ประเทศไตห้วนั  เมืองไทจง ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็น
เมืองใหญอ่นัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้นําทา่นรับ
สมัภาระ (เวลาทอ้งถ่ินประเทศไตห้วนั เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียงแบบกล่อง Bubble Milk + Cake (1) 

บ่าย  นําทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ (Rainbow Village) สถานท่ีเช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง ไตห้วนั เป็นหมูบ่า้น
เล็กๆ สีสนัสดใส ท่ีโดดเดน่สะดุดตา เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยู่
กนัท่ีไตห้วนั ท่ีตอนแรกก็เกือบจะถูกร้ือท้ิง แตไ่ดมี้ทหารเกา่ช่ือ Huang Yung-Fu ปัจจุบนัอายุ 95 ปี (2018) หรือ
เรียกกนัวา่ อากงฝู เป็นคนวาดรูปและลวดลายตา่งๆ น้ีเองทัง้หมด เป็นการสง่ทา้ยกอ่นท่ีจะจากไป หมูบ่า้นสายรุง้
แหง่น้ีช่ือเสียงระดบัประเทศ และมีการประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ และกลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว
ช่ือดงัของเมืองไทจง นําทา่นเดินทางสู ่ตลาดกลางคืนฟ่งเจ่ีย (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนท่ี
ใหญท่ี่สุดของประเทศไตห้วนั มีความน่าสนใจอยูท่ี่ความเป็นทอ้งถ่ิน และของกินตา่งๆ ทัง้อาหารทอ้งถ่ินและอาหาร

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่21-24 ธนัวาคม 2561 14,888.- 4,500 

วนัที ่11-14 มกราคม 2562 13,888.- 4,500 

วนัที ่18-21 มกราคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่25-28 มกราคม 2562 14,888.- 4,500 
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นานาชาติสไตล ์Street Food ทาํใหดึ้งดูดทัง้นักทอ่งเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีส่ิงท่ีน่าสนใจสาํหรับคนทุก
เพศทุกวยั เชิญทา่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจ่ีย…. เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั โรงแรม King Bridge Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง      ไทจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง่-วดัเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไทเป 

 ขนมพายสบัปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนชัน้ 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเดินทางสู่ หนานโถว เพ่ือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญ่
ท่ีสุดในไตห้วัน ตัง้อยู ่ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู ่สูงเหนือกว่า
ระดบัน้ําทะเลประมาณ 748 เมตร มีพ้ืนท่ีท ัง้หมดกวา่ 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาสูงใหญ ่มี
ความสูงตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลบักนัไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาท่ีสวยงาม จนไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 
“สวิสเซอร์แลนดแ์หง่ไตห้วนั” จุดเดน่คือพ้ืนน้ําสีฟ้าอมเขียวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เม่ือมองในมุมสูง ทางดา้น
ฝั่งตะวนัออกมีลกัษณะคลา้ยกบัพระอาทิตย ์และทางดา้นตะวนัตกจะคลา้ยกบัพระจนัทร์เส้ียว โดยมีเกาะลาลู เป็น
ตวัแบง่อาณาเขตอยูต่รงกลาง จนกลายเป็นท่ีมาของช่ือ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา นอกจากทิวทศัน์ธรรมชาติท่ี
สวยงามแลว้ บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอ้มไปดว้ยวดัวาอารามนอ้ยใหญท่ี่สวยงามอีกหลายแหง่ สถานท่ีแหง่น้ี
จึงนับเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนักทอ่งเท่ียวทัว่โลกและคูร่ักชาวไตห้วนัเป็นอยา่งมาก  
นําทา่นเดินทางสู ่วดัพระถงัซมัจัง่ (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐิัของพระพุทธเขา้ท่ีอนัเชิญมาจาก
ชมพูทวีป เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีตอ้งมาเยือนหากไดม้าท่ีทะเลสาบสุริยนัจนัทรา วดัน้ีมีรูปปั้นพระถงัซมัจัง๋ใหน้มสัการ อีก
ทัง้มีวิวทะเลสาบท่ีสวยงาม และพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัของพระถงัซาํจัง๋ ภายในวดัมีบรรยาการท่ีสวย เงียบสงบ  

 นําทา่นเดินทางสู ่วดัเหวินหวู่ (Wenwu Temple) นักทอ่งเท่ียวชาวไทยนิยมเรียกวา่ วดักวนอู ตัง้อยูด่า้นเหนือ
ของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธอี์กแหง่หน่ึงของไตห้วนั สถาปัตยกรรมการออกแบบของวิหารและการ
เลือกใชสี้จะคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งในเมืองปักก่ิง ประเทศจีน ดา้นหนา้ทางเขา้วดัจะมีสิงโตหินออ่น 
2 ตวั ซ่ึงมีมูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจ้ือ เทพเจา้แห่ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ประชาชนชาวไตห้วนันับถือองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอยา่งมาก
เพราะมีความเช่ือวา่เทพเจา้กวนอูเป็นภาคหน่ึงขององคเ์ง็กเซียนฮอ้งเต ้ท่ีจุติลงมาโปรดสตัว ์เช่ือกนัวา่บารมีของ
ทา่นสามารถขจดัภูตผีปีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหกิ้จการเจริญรุ่งเรือง  

 นําทา่นแวะ ชิมชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไตห้วนัแท ้ๆ  ท่ีจะนิยมปลูกกนัมากทางแถบอารีซนั ดว้ยสภาพ
อากาศบนพ้ืนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีทาํใหช้าที่ น่ีมีรสชาติดีกลมกลอ่ม และพนัธุช์าของท่ีน่ียงัเป็นพนัธุ์
ชาท่ีนํามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดว้ย อิสระชิมชาและเลือกซ้ือเป็นของฝากตาม
อธัยาศยั 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี (3) 
บ่าย นําทา่นเดินทางสู ่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศไตห้วนั ศูนยก์ลาง

ทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การคา้ และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมือง
ไทเปถูกสร้างข้ึนตัง้แต่ปลายศตวรรษท่ี 19 สมยัราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยงัคงรักษาไวซ่ึ้ง
วฒันธรรมอนัเกา่แก่ อยา่งเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และวดัวาอาราม ท่ีมีคุณคา่ทางประวติัศาสตร์อยู ่
มากมาย ปัจจุบนัไทเปเป็นหน่ึงในเมืองขนาดใหญใ่นทวีปเอเชียท่ีมียา่นการคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีอาหารนานาชาติ 
บรรยากาศยามคํ่าคืนท่ีคึกคกั และระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นท่ีตัง้ของตึก Taipei 
101 ซ่ึงเคยเป็นตึกที่ สูงท่ีสุดในโลก และมีสถานที่ ทอ่งเท่ียว ท ัง้ทางธรรมชาติและวฒันธรรมอีกมากมายนําทา่นแวะ
ชิม ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake) ขนมท่ีถือไดว้า่มีแหลง่กาํเนิดมาจากเกาะไตห้วนั เน้ือแป้งหอมเนย
หอ่หุม้แยมสบัปะรด รสชาติมีความหวาน และความมนัของเนยเล็กนอ้ย ผสมกบัรสเปร้ียวของสบัปะรด ทาํใหมี้
รสชาติท่ีกลมกลอ่มจนเป็นท่ีนิยม ดว้ยรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณไ์มเ่หมือนใคร ทาํใหข้นมพายสบัปะรดเป็นขนมท่ีข้ึน
ช่ือของเกาะไตห้วนั ไมว่า่ใครท่ีไดม้าเยือนก็ตอ้งซ้ือเป็นของฝากติดมือกลบับา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยงั
มีขนมอีกมากมายใหเ้ลือกชิม และเลือกซ้ือ เชน่ ขนมพระอาทิตย ์ ขนมพายเผือก เป็นตน้ อิสระใหทุ้กทา่นเดิน
เลือกซ้ือขนมนําทา่นถา่ยรูปกบั ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั และเคยเป็นตึกท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจากพ้ืนดิน 509.2 เมตร มีท ัง้หมด 101 ชัน้ ช ัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหอ้ง
สรรพสินคา้และรา้นอาหารตา่งๆ โดยมีสินคา้มากมายใหท้า่นเลือกชอ้ป ทัง้สินคา้ท ัว่ไป ไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 6-8 เป็นศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตึก ช้ึน 
9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ช ัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ท่ีจะเป็นจุดชมวิว และ
ชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตห้วนั คือ ซี วาย ลี โดย
รูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหวา่งวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์คือเทคโนโลยีลดอนัตราย
จากแรงลมและแผน่ดินไหว หรือระบบลูกตุม้แดมเปอร์ อนัทนัสมยัมีน้ําหนักถึง 660 เมตริกตนั กบัการตกแตง่ดว้ย
รูปหัวมงักรท่ีมุมอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกชว่งชัน้เพ่ือขบัไลภู่ติผีปิศาจ ตามหลกัความเช่ือและคาํบอกเลา่ของซินแส 
นอกจากนั้นตึกน้ียงัมีลิฟทท่ี์เร็วที่ สุดในโลก ท่ีความเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาที ใชเ้วลาเดินทางจากชัน้ 1 ไปยงัช ัน้ 89 เพียง 
37 วินาทีเทา่นั้น (ราคาทวัร ์ไม่รวมตัว๋สําหรบัข้ึนชมวิวบนชัน้ 89)นําทา่นเดินทางสู ่ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง 

(Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตท่ีมีช่ือเสียง อีกหน่ึงไฮไลตข์องเมืองไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีลกัษณะเป็น
ตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกบัยา่นสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไตห้วนัและ
นักทอ่งเท่ียว สินคา้ท่ีน่ีจะมีท ัง้สินคา้แฟชัน่ท ัว่ไป และสินคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, 
Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร 
และสตรีทฟู้ด สินคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ี่หลากหลาย เชิญทา่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง…. เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

วนัท่ีสาม      ศนูยส์รอ้ยสุขภาพ-อนุสรณส์ถานเจียงไคเชก-อุทยานเหย่หล่ิว-เมืองโบราณจ่ิวเฟ่ิน 

 DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดินทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์คร่ืองประดบัท่ีทาํจาก
เจอร์เมเนียมเพ่ือสุขภาพ ชว่ยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ และ
ยงัสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ไดอี้กดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็น
เคร่ืองประดบัลํา้คา่ของไตห้วนัมาตัง้แตโ่บราณจนถึงปัจจุบนั นอกจากนั้นยงัมี หยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และ
ปะการังแดง ท่ีเป็นของฝากข้ึนช่ือของไตห้วนัและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในเอเชียนําทา่นเดินทางสู่ อนุสรณส์ถาน

เจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานท่ีท่ีถือไดว้า่เป็นสญัญลกัษณข์องประเทศอีกแหง่หน่ึง 
ตัง้โดดเดน่อยูก่ลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรา้งเพ่ือรําลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูนํ้าท่ีไดร้ับ
ความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วนัมาอยา่งยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลกัษณะแบบจีน ตวัอาคาร
เป็นสีขาว ผนังทาํดว้ยหินออ่นทัง้ 4 ดา้น หลงัคาสีน้ําเงินรูปทรง 8 เหล่ียม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบ
ตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักก่ิง ประเทศจีน บนัไดดา้นหนา้มีท ัง้หมด 89 ข ัน้เทา่กบัอายุของทา่นประธานาธิบดี 
ภายในอาคารจะมีรูปปั้นจาํลองของทา่น เจียง ไคเช็ค ทาํข้ึนมาจากทองสมัฤทธ์ิขนาดใหญใ่นทา่นั่งท่ีมีใบหนา้ย้ิม
แยม้ตา่งจากรูปปั้นของทา่นในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา กาํแพงดา้นหลงัจะมีปรัชญาท่ี
ทา่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คาํคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ และไฮไลทอี์กอยา่งหน่ึงคือ 
“พิธีเปล่ียนเวรทหาร” ซ่ึงมีข้ึนทุกๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (5) 

บ่าย นําทา่นเดินทางสู่ อุทยานเหย่หล่ิว (Yehliu Geopark) มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็น
ชายหาดที่ มีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล 
และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง  ๆ เชน่ หินเศียรราชินี และ

รองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ท ัง้เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลกนําทา่นเดินทางสู ่

เมืองโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยูบ่นเขา ทศันียภาพสวยงาม ดา้นหลงัเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นวิว
ทะเลจีหลง แตเ่ดิมเคยเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทิวเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยูลิ่บๆ หมูบ่า้นแหง่น้ีอดีตเคย
เป็นเหมืองทองคาํที่ มีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริยก์วงสว้ี แหง่ราชวงศชิ์ง โดยตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ไดมี้การสาํรวจ
พบแร่ทองคาํ ญ่ีปุ่นท่ีเป็นผูค้รอบครองไตห้วนัขณะนั้น ไดเ้นรมิตใหท่ี้น่ีเป็นเหมืองทอง โดยใชแ้รงงานหลกัคือเชลย
ศึก ซ่ึงนํามาซ่ึงความมัง่ค ัง่และคึกคกัใหก้บัเมือง แตเ่ม่ือแร่ทองคาํร่อยหรอ จนบริษัทเอกชนของไตห้วนัท่ีมารับชว่ง
ตอ่ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกิจการไปในท่ีสุด จนเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ส้รา้งของ
ญ่ีปุ่นอยา่งสตูดิโอจิบลิ ไดใ้ชเ้ป็นฉากหลงัของหนังการ์ตูนท่ีโดง่ดงัจนควา้รางวลัออสการ์มาครองในปี 2002 กบั
เร่ือง  “SPIRIT AWAY” นอกจากน้ีภายในหมูบ่า้นท่ีเต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอนัเป็นเสน่หห์ลกัของเมืองน้ี 
ท ัง้สองขา้งทาง มีสินคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของท่ีระลึก อาหารทอ้งถ่ิน ชุดเส้ือผา้ก่ีเพา้ รา้นอาหาร รา้น
น้ําชา เป็นตน้นําทา่นเดินทางสู่ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ
มากมายในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษนําทา่นเดินทางสู ่ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน (Shilin Night Market) เป็นตลาด
กลางคืนท่ีใหญท่ี่สุดในกรุงไทเป และโดง่ดงัท่ีสุดอีกดว้ย ของขายท่ีน่ีแทบจะมีครบทุกอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกิน 
ของฝาก เส้ือผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถึงเท่ียงคืน เพราะเหตุน้ี ซ่ือหลินเลยกลายเป็นสถานท่ี Night Life อนัโดง่ดงัของ
ไตห้วนั เชิญทา่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน…. เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

วนัท่ีส่ี   วดัหลงซาน-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร 

เชา้  บริการอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นเดินทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ช่ือไทย จะช่ือวา่ วดัเขามงักร  ซ่ึงเป็นวดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดวดั
หน่ึงในประเทศไตห้วนั ถูกสรา้งข้ึนใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผูอ้พยพมาจากมณฑลฝูเจ้ียน และไดร้ับการ
บูรณะปฏิสงัขรณห์ลายครั้งตามกาลเวลา อีกทัง้เป็นสถานท่ีประดิษฐานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เทพเจา้องคต์า่งๆ กวา่ 165 
องค ์อาทิ พระโพธิสตัวก์วนอิมพระประธานของวดั เจา้แมท่บัทิม เทพเจา้กวนอู เป็นตน้ ทา่นสามารถขอพรใหแ้คลว้
คลาดปลอดภยั มีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติไทจง เพ่ือเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย  

14.30 น. เ หินฟ้ า เ ดินทาง สู่  ท่าอากาศยานนานาชาติสุ วรรณภู มิ  กรุ ง เทพมหานคร โดยสายการบิน             

VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ561 

17.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหตุ :  หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็

ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพ่ิม ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง  

 

**ราคาสําหรบัลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการตัว๋เคร่ืองบิน 8,888 บาท** 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั 

สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว

ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน้ํามนั 
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 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที่ พกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ท่ีดูแล

คณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ทาํหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศไตห้วนั กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เน่ืองจากทางไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้

การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสัน้ในประเทศไตห้วนัไมเ่กิน 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวา่ที่ สายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 
เดินทางข้ึนตํา่ 26 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะชาํระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือให ้

คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง

และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองกอ่นวนัเดินทางภายใน 

20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เต็มจาํนวน  
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 จอยแลนดไ์ม่เอาตัว๋หกั 6,000 บาท/ท่าน 

 สว่นท่ีเหลือ ชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไมมี่เง่ือนไข 

 เม่ือทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือสํารองท่ีน่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบนิทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้

หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ ระบุไว ้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส้ิน 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลูกคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 26 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  
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6. เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแร มท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั   โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้นบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั้น 

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่ ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาในการ

ทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ

ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ  มิอาจเพ่ิมเวลา

ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั 

จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


