
 

ไตห้วนั ไทจง หนานโถว ไทเป เหยห่ลิว่  
4วนั3คนื  

ซุปตาร.์.. ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 
ก าหนดการเดนิทาง เดอืนกมุภาพนัธ ์- มนีาคม 2562 

 
 

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 



 

 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 NT ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ใน

สว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง 

 หมูบ่า้นสายรุง้-ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 

06.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 

เคาน์เตอร ์E สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง

และน าทา่นโหลดสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

เทีย่วบนิที ่VZ560  

13.45 น.  ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วัน  เมอืงไทจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของ
เกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไตห้วัน ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ (Rainbow Village) สถานที่เช็คอนิชคิๆ ในเมืองไถจง 

ไตห้วัน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ สสีันสดใส ทีโ่ดดเดน่สะดดุตา เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุ

สงครามกลางเมืองของจีนที่ลีภ้ัยมาอยู่กันที่ไตห้วัน ที่ตอนแรกก็เกอืบจะถูกรื้อทิง้ แต่ไดม้ี
ทหารเกา่ชือ่ Huang Yung-Fu ปัจจบุนัอาย ุ95 ปี (2018) หรอืเรยีกกนัวา่ อากงฝ ูเป็นคนวาด

รูปและลวดลายต่างๆ นี้เองทัง้หมด เป็นการส่งทา้ยก่อนที่จะจากไป หมู่บา้นสายรุง้แห่งนี้

ชือ่เสยีงระดับประเทศ และมกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพื้นทีอ่นุรักษ์ และกลายเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงไทจง  

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ที่สุดของประเทศไตห้วัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหาร

ทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล์ Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ได ้

มากมาย มสี ิง่ทีน่่าสนใจส าหรับคนทกุเพศทกุวัย เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม King Bridge Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่15-18 กมุภาพนัธ ์2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่17-20 กมุภาพนัธ ์2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่22-25 กมุภาพนัธ ์2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่01-04  มนีาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่ 03-06  มนีาคม 2562 13,888.- 4,500 

วนัที ่ 08-11  มนีาคม 2562 14,888.- 4,500 



 
วนัทีส่อง      ไทจง-หนานโถว-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู-่ชมิชาอูห่ลง-ไทเป 

 ขนมพายสบัปะรด-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89)-ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ หนานโถว เพื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) 

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วัน ตัง้อยู่ในเมอืงหยูช ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของ

เกาะไตห้วัน ตัง้อยู่สูงเหนือกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกว่า 5.4 ตาราง

กโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวามสงูตัง้แต ่600 - 2,000 เมตร สลับกนัไปจนเกดิ

เป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” จดุเดน่คอืพืน้

น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่มองในมมุสงู ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ย

กับพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกบัพระจันทรเ์สีย้ว โดยมเีกาะลาล ูเป็นตัวแบง่อาณา

เขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสุรยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิี่

สวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกีหลาย

แห่ง สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักท่องเทีย่วทั่วโลกและ

คูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐัขิองพระพทุธเขา้ที่

อันเชญิมาจากชมพทูวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยิันจันทรา วัดนีม้รีปู

ปั้นพระถังซัมจ๋ังใหน้มัสการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิอง

พระถังซ าจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอู 

ตัง้อยูด่า้นเหนอืของทะเลสาบสรุยินัจันทรา เป็นวัดศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ของไตห้วัน สถาปัตยกรรม

การออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิง่ 

ประเทศจีน ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้

แหง่ความซือ่สตัย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชือ่ว่า

เทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสตัว ์เชือ่กันวา่บารมขีองทา่น

สามารถขจัดภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง  

 น าท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีนั 

ดว้ยสภาพอากาศบนพื้นทีสู่งและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกล่อม 

และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกี

ดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี(3) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

ไตห้วัน ศูนยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มี

ประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถกูสรา้งขึน้ตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่19 สมยัราชวงศช์งิ มี

อายกุว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยังคงรักษาไวซ้ ึง่วัฒนธรรมอนัเกา่แก ่อยา่งเชน่ โบราณสถาน ถนนสาย

เกา่ และวัดวาอาราม ทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึง่ในเมอืงขนาด

ใหญใ่นทวปีเอเชยีทีม่ยีา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค ่าคนืทีค่กึคัก และ

ระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึ

ทีส่งูทีส่ดุในโลก และมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 



 
น าท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake) ขนมที่ถือไดว้่ามแีหล่งก าเนิดมาจาก

เกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน และความมันของเนย

เล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกล่อมจนเป็นทีน่ิยม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็น

เอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที่ข ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครที่

ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมขีนมอีก

มากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กทา่น

เดนิเลอืกซือ้ขนม 

 น าทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึทีส่งู

ทีส่ดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็น

สว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้

ทั่วไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 

6-8 เป็นศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ช ึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหาร

และรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจดุชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึ

ไทเป 101 ตกึนีถ้กูออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรปูแบบของอาคารเป็นการ

ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยลีดอนัตรายจากแรงลม

และแผน่ดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อนัทันสมยัมนี ้าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กบัการตกแตง่

ดว้ยรปูหัวมงักรทีม่มุอาคารทัง้ 4 ดา้นทกุชว่งชัน้เพือ่ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจ ตามหลักความเชือ่และค า

บอกเลา่ของซนิแส นอกจากนัน้ตกึนีย้งัมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใช ้

เวลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้ (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ส าหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเกต็ที่

มชี ือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ย

กับยา่นสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเทีย่ว 

สนิคา้ที่นี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป และสนิคา้แบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, 

Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮง

เอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก-อทุยานเหยห่ลิว่-เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน 

 DUTY FREE-ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครือ่งประดับ
ทีท่ าจากเจอรเ์มเนยีมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด

กลา้มเนื้อ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ได ้

อีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตั ้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนัน้ยงัม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วนัและ
เป็นทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี 



 
น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่

ทีถ่อืไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึง่ ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรภีาพ ถูกสรา้ง

เพือ่ร าลกึและเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีง ไคเช็ค ผูน้ าทีไ่ดรั้บความเคารพและศรัทธาจาก

คนไตห้วันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสขีาว 

ผนังท าดว้ยหินอ่อนทัง้ 4 ดา้น หลังคาสีน ้ าเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมดิ 

ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรงุปักกิง่ ประเทศจนี บนัไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เทา่กบัอายุ

ของท่านประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมรีูปปั้นจ าลองของท่าน เจยีง ไคเช็ค ท าขึน้มาจากทอง

สมัฤทธิข์นาดใหญใ่นทา่น่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปั้นของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า

ไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาทีท่่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคอื 

จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มี

ขึน้ทกุๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น. 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนอูาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (5) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกดั

กร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย

รูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ ซึง่มี

ชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยูบ่นเขา ทัศนียภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แต่เดมิเคยเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิเขา 

และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ หมู่บา้นแห่งนี้อดีตเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัย

กษัตรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ โดยตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารส ารวจพบแร่ทองค า ญีปุ่่ นที่

เป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ีน่ี่เป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ 

ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่งและคกึคักใหก้ับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของ

ไตห้วันทีม่ารับชว่งตอ่ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทนุจนตอ้งปิดกจิการไปในทีส่ดุ จน

เป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่่ นอยา่งสตดูโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลงัของหนังการต์นูทีโ่ดง่ดงั

จนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กบัเรือ่ง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นที่

เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอันเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี้ ทัง้สองขา้งทาง มสีนิคา้ขายอยู่

มากมาย ไมว่า่จะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร รา้นน ้าชา เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ทีส่ดุในกรงุไทเป และโดง่ดงัทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ีแ่ทบจะมคีรบทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ 

ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตนุี ้ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night 

Life อนัโดง่ดังของไตห้วัน เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 
 
  



 
วนัทีส่ ี ่  วดัหลงซาน-ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชือ่ไทย จะชือ่ว่า วดัเขามงักร  ซึง่เป็น

วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุวัดหนึง่ในประเทศไตห้วัน ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจนีผูอ้พยพมาจาก

มณฑลฝูเจี้ยน และไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั ้งตามกาลเวลา อีกทั ้งเป็นสถานที่

ประดษิฐานสิง่ศักดิส์ทิธิ ์เทพเจา้องคต์่างๆ กว่า 165 องค ์อาท ิพระโพธสิัตวก์วนอมิพระประธาน

ของวัด เจา้แมท่ับทมิ เทพเจา้กวนอ ูเป็นตน้ ทา่นสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั มคีวามสขุ

ในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิทจง เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

14.30 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ             

VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ561 

17.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

 

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

 

หมายเหต ุ:  หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่

จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก

ลกูคา้โดยตรง  

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 8,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตาม

กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 NT ตอ่คนลูกคา้ 1 ท่าน ในสว่นของหวัหนา้

ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางไตห้วัน

ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วัน
ไมเ่กนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 



 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 26 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 6,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก
ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง
ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
26 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนต่อวัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


