
  

 

 

 

 

 

 

ไตห้วนั ไทจง หนานโถว ไทเป เหยห่ลิ�ว  
4วนั3คนื  

ซุปตาร.์.. ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 
กาํหนดการเดนิทาง เดอืนเมษายน – ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูไ่ทจง ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ตื�นตากบัหมบูา้นสายรุง้ 
อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิ�ว 

เมอืงไทเป อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชก ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 
ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดฟ่งเจี�ย , ตลาดซเีหมนิตงิ และตลาดซื�อหลนิ 

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

ฟร ีWIFI บนรถ , มนํี Iาดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
 
ราคา

นีIไม่

รวม

คา่

ทปิ

คนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,000 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดี�ยว  
(จา่ยเพิ�ม) 

วนัที� 14 - 17 เมษายน 2562  (วนัสงกรานต)์ 16,888.- 4,500 

วนัที� 21 - 24 เมษายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 03 - 06 พฤษภาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 17 - 20 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 15,888.- 4,500 

วนัที�  19 - 22 พฤษภาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 26 - 29 พฤษภาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 31 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที�  14 – 17 มถินุายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 21 – 24 มถินุายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 26 – 29 มถินุายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 10 – 13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที�  17 – 20 กรกฎาคม 2562 (วนัเขา้พรรษา) 15,888.- 4,500 

วนัที� 19 – 22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 24 – 27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที�  02 – 05 สงิหาคม 2562 14,888.- 4,500 



  

 

 

 

 

 

 

ใน

สว่น

คา่

ทปิ

หวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตไิทจงไทเป-

อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชก- ตลาดกลางคนืซื�อหลนิ 

06.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์E 
สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) โดยมีเจา้หนา้ที"คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลด
สมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ VIETJET AIR เที�ยวบนิที� 
VZ560  

13.45 น.  ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วัน  เมอืงไทจง ตั ,งอยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน 
เป็นเมอืงใหญ่อันดับที" 3 ของมณฑลไตห้วัน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นํา
ทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ�นประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) 

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยงแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั�วโมง) เมืองหลวงของประเทศไตห้วัน 
ศนูยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมที"หลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 
ลา้นคน เมอืงไทเปถกูสรา้งขึ,นตั ,งแตป่ลายศตวรรษที" 19 สมัยราชวงศช์งิ มอีายกุวา่ 130 ปีมาแลว้ แตยั่งคง
รักษาไวซ้ ึ"งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น โบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ที"มีคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ปัจจบุนัไทเปเป็นหนึ"งในเมอืงขนาดใหญใ่นทวปีเอเชยีที"มยีา่นการคา้ที"มชีื"อเสยีง มี

วนัที� 09 – 12 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 15,888.- 4,500 

วนัที� 11 – 14 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 15,888.- 4,500 

วนัที� 16 – 19 สงิหาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที�  30 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 04 – 07 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 18 – 21 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 25 - 28 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที�  02 – 05 ตลุาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 06 – 09 ตลุาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 13 – 16 ตลุาคม 2562 

**วนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลที� 9** 
16,888.- 4,500 

วนัที�  16 – 19 ตลุาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที�  18 – 21 ตลุาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที� 20 – 23 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 15,888.- 4,500 

วนัที� 23 – 26 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 15,888.- 4,500 



  

 

 

 

 

 

 

อาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามคํ"าคนืที"คกึคัก และระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะที"มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
เป็นที"ตั ,งของตกึ Taipei 101 ซึ"งเคยเป็นตกึที"สงูที"สดุในโลก และมสีถานที"ทอ่งเที"ยว ทั ,งทางธรรมชาตแิละ
วัฒนธรรมอกีมากมาย 
นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที"ที"ถอืไดว้า่
เป็นสญัญลักษณ์ของประเทศอกีแหง่หนึ"ง ตั ,งโดด เด่นอยู่
กลางจตรัุสเสรภีาพ ถกูสรา้งเพื"อรําลกึและเทดิทนู ถึงอดีต
ประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูนํ้าที"ไดรั้บความ เ ค า ร พ
และศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่างยาวนาน 
สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัว อ า ค า ร
เป็นสขีาว ผนังทําดว้ยหนิออ่นทั ,ง 4 ดา้น หลังคา สนํี,าเงนิ
รูปทรง 8 เหลี"ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด 
ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุง ปักกิ"ง ประเทศ
จีน บันไดดา้นหนา้มีทั ,งหมด 89 ขั ,นเท่ากับอายุ ข อ ง
ทา่นประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมรีปูปั,นจําลอง ข อ ง
ทา่น เจยีง ไคเชค็ ทําขึ,นมาจากทองสมัฤทธิHขนาดใหญใ่นทา่นั"งที"มใีบหนา้ยิ,มแยม้ตา่งจากรปูปั,นของทา่นใน
ที"อื"นๆ ซึ"งจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา กําแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาที"ท่านใชใ้นการปกครอง
ประเทศ 3 คําคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอย่างหนึ"งคอื “พธิเีปลี"ยนเวร
ทหาร” ซึ"งมขี ึ,นทกุๆ ตน้ชั"วโมง ตั ,งแตเ่วลา 10:00 - 16:00 น.   
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืซื�อหลนิ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืที"ใหญท่ี"สดุใน
กรงุไทเป และโดง่ดังที"สดุอกีดว้ย ของขายที"นี"แทบจะมคีรบทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสื,อผา้ 
รอ้งเทา้  เปิดจนถงึเที"ยงคนื เพราะเหตนุี, ซื"อหลนิเลยกลายเป็นสถานที" Night Life อนัโดง่ดังของไตห้วัน 
เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิ,งตามอธัยาศัย 

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�า ณ ตลาดกลางคนืซื�อหลนิ…. เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิI ง 
ที�พกั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง      ขนมพายสบัปะรด-อทุยานเหยห่ลิ�ว-เมอืงโบราณจิ�วเฟิ� น-ตกึไทเป 101  
 (ไมร่วมคา่ขึIนช ัIน 89)-วดัหลงซาน-รา้นเครื�องสําอางค-์ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมที"ถอืไดว้า่มแีหลง่กําเนดิมาจากเกาะ
ไตห้วัน เนื,อแป้งหอมเนยหอ่หุม้แยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน 
และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกบัรสเปรี,ยวของสบัปะรด ทําใหม้ี
รสชาตทิี"กลมกล่อมจนเป็นที"นยิม ดว้ยรสชาตทิี"เป็นเอกลักษณ์ไม่
เหมือนใคร ทําใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที"ข ึ,นชื"อของเกาะ
ไตห้วัน ไม่ว่าใครที"ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซื,อเป็นของฝากตดิมอืกลับ
บา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืก
ชมิ และเลอืกซื,อ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 
อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซื,อขนม 
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ�ว (Yehliu Geopark) มี
ลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที"มชีื"อเสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิที"มรีูปทรงแปลกตา
และงดงาม ซึ"งเกดิจากการกดักรอ่นของนํ,าทะเลลมทะเล และการเคลื"อนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขด
หนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ ึIง 
ซึ"งมชีื"อเสยีงทั"วทั ,งเกาะไตห้วัน และ ทั"วโลก 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืIนเมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี(3) 



  

 

 

 

 

 

 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจิ�วเฟิ� น (Jiufen Old Street) ตั ,งอยูบ่นเขา ทัศนียภาพสวยงาม ดา้นหลัง
เป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แตเ่ดมิเคยเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ที"
โอบลอ้มดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ หมู่บา้นแห่งนี,
อดตีเคยเป็นเหมอืงทองคําที"มชีื"อเสยีงตั ,งแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี, แหง่
ราชวงศช์งิ โดยตั ,งแตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารสํารวจพบแรท่องคํา 
ญี"ปุ่ นที"เป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนั,น ไดเ้นรมติใหท้ี"นี"เป็นเหมอืง
ทอง โดยใชแ้รงงานหลักคือเชลยศกึ ซึ"งนํามาซึ"งความมั"งคั"งและ
คกึคักใหก้ับเมือง แต่เมื"อแร่ทองคําร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของ
ไตห้วันที"มารับชว่งต่อในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุน
จนตอ้งปิดกจิการไปในที"สดุ จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญี"ปุ่ นอย่างสตูดโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลัง
ของหนังการต์ูนที"โด่งดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กับเรื"อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี,
ภายในหมูบ่า้นที"เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอันเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี, ทั ,งสองขา้งทาง มสีนิคา้ขาย
อยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของที"ระลกึ อาหารทอ้งถิ"น ชดุเสื,อผา้กี"เพา้ รา้นอาหาร รา้นนํ,าชา เป็นตน้ 
 นําทา่นถา่ยรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าที"สงูที"สดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที"สงูที"สดุใน
โลกในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจากพื,นดนิ 509.2 เมตร มีทั ,งหมด 101 ชั ,น ชั ,น 1-5 จะเป็นส่วนของหอ้ง
สรรพสินคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมีสินคา้
มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ป ทั ,งสนิคา้ทั"วไป ไปจนถงึ สิ น ค ้ า
แบรนด์เนมมากมาย เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, 
Omega เ ป็นตน้  ชั ,น  6 -8  เ ป็นศูนย์กลางหอ้ง
คอนโทรลของตกึ ชึ,น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชั ,น  8 5 
เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชั ,น 88,89,91 เป็นชั ,น ที" จ ะ
เป็นจุดชมวิว และชั ,น 101 จะเป็นออฟฟิสของ ทีมงาน
ตกึไทเป 101 ตกึนี,ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาว ไตห้วัน 
คือ ซี วาย ลี โดยรูปแบบของอาคารเป็นการ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละ ไ ส ย
ศาสตร์คือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและ
แผน่ดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อนัทันสมัยมนํี,าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กบัการตกแตง่ดว้ยรปูหัวมังกร
ที"มุมอาคารทั ,ง 4 ดา้นทุกช่วงชั ,นเพื"อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเชื"อและคําบอกเล่าของซนิแส 
นอกจากนั,นตกึนี,ยังมลีฟิทท์ี"เร็วที"สดุในโลก ที"ความเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชั ,น 1 ไปยังชั ,น 
89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นั,น (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัwวสําหรบัขึIนชมววิบนช ัIน 89) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชื"อไทย จะชื"อวา่ วดัเขามงักร  ซึ"งเป็นวัดที"เกา่แก่
ที"สุดวัดหนึ"งในประเทศไตห้วัน ถูกสรา้งขึ,นใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผูอ้พยพมาจากมณฑลฝูเจี,ยน และ
ไดรั้บการบูรณะปฏสิังขรณ์หลายครั ,งตามกาลเวลา อกีทั ,งเป็นสถานที"ประดษิฐานสิ"งศักดิHสทิธิH เทพเจา้องค์
ตา่งๆ กวา่ 165 องค ์อาท ิพระโพธสิตัวก์วนอมิพระประธานของวัด เจา้แมทั่บทมิ เทพเจา้กวนอ ูเป็นตน้ ทา่น
สามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภัย มคีวามสขุในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภัย 
นําท่านเดนิทางสู ่รา้นเครื�องสําอางค ์(Cosmetics Shop) ชื"อดังของประเทศไตห้วัน หนึ"งในสถานที"ช ้
อปปิ,งที"ตอ้งไปเยอืนสักครั ,ง เพราะเครื"องสําอางคท์ี"ประเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ที"ประเทศไทยมาก  ไมว่า่จะ
เป็นแบรนดท์ี"ผลติขึ,นเองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดท์อ้งถิ"น ผลติภัณฑ์
จากประเทศเกาหลี หรือแมก้ระทั ,งญี"ปุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซึ"งราคาจะถูกพอๆ กับ
ประเทศที"นําเขา้มา และสนิคา้บางชิ,นอาจจะราคาถกูกวา่ดว้ยซํ,า  อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ,งตามอธัยาศัย   
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตที"มชีื"อเสยีง 
อกีหนึ"งไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปปิ,งที"มลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกบัยา่นสยามสแควร์
ของกรุงเทพ ศนูยร์วมแฟชั"นทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันและนักทอ่งเที"ยว สนิคา้ที"นี"จะมทัี ,งสนิคา้แฟชั"น
ทั"วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก 
กิrฟชอ็ป สไตลว์ัยรุน่มากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชั"นเทรนใหมท่ี"
หลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิ,งตามอธัยาศัย 

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�า ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ…. เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิI ง 
ที�พกั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



  

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม      DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ั�ง-วดัเหวนิหวู ่
ชมิชาอูห่ลง-ตลาดกลางคนืฟ่งเจี�ย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําท่านเดินทางสู่ รา้นคา้ปลอดภาษีที" DUTY FREE ซึ"งมีสนิคา้แบรนด์เนมชั ,นนําใหท้่านไดเ้ลือกซื,อ
มากมายในราคาถกู 
นําทา่นเดนิทางสู ่หนานโถว เพื"อ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบนํ,าจดื
ที"ใหญ่ที"สุดในไตห้วัน ตั ,งอยู่ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตั ,งอยู่สูง
เหนือกว่าระดับนํ,าทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื,นที"ทั ,งหมดกว่า 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ย
เทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวามสงูตั ,งแต ่600 - 2,000 เมตร สลับกนัไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาที"สวยงาม จนไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” จดุเดน่คอืพื,นนํ,าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมื"อ
มองในมุมสูง ทางดา้นฝั" งตะวันออกมีลักษณะคลา้ยกับพระอาทิตย์ และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับ
พระจันทรเ์สี,ยว โดยมเีกาะลาล ูเป็นตัวแบง่อาณาเขตอยูต่รงกลาง จนกลายเป็นที"มาของชื"อ ทะเลสาบสรุยัิน
จันทรา นอกจากทวิทัศนธ์รรมชาตทิี"สวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ย
ใหญ่ที"สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที"แห่งนี,จึงนับเป็นแหล่งท่องเที"ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของ
นักทอ่งเที"ยวทั"วโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืIนเมอืง เมนอูาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (5) 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ั�ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ที"อันเชญิ

มาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึ"งที"ตอ้งมาเยอืนหากไดม้าที"ทะเลสาบสรุยัินจันทรา วัดนี,มรีูปปั,นพระถังซัมจัsง
ใหน้มัสการ อกีทั ,งมวีวิทะเลสาบที"สวยงาม และพพิธิภัณฑท์ี"จัดแสดงประวัตขิองพระถังซําจัsง ภายในวัดมี
บรรยาการที"สวย เงยีบสงบ  

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักทอ่งเที"ยวชาวไทยนยิมเรยีกวา่ วัดกวนอ ูตั ,งอยูด่า้น
เหนือของทะเลสาบสรุยัินจันทรา เป็นวัดศักดิHสทิธอ์กีแห่งหนึ"งของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของ
วหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิ"ง ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้
วัดจะมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึ"งมมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน ภายในจะเป็นที"ประดษิฐานรูปปั,นของ
ศาสดาขงจื,อ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซื"อสตัย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองค์
เทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชื"อวา่เทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึ"งขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ที"จตุลิง
มาโปรดสัตว ์เชื"อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละช่วยหนุนให ้
กจิการเจรญิรุง่เรอืง  

 นําทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ที"จะนยิมปลกูกนัมากทางแถบอารซีนั ดว้ยสภาพ
อากาศบนพื,นที"สงูและอากาศที"เย็นตลอดปีของที"นี"ทําใหช้าที"นี"มรีสชาตดิกีลมกลอ่ม และพันธุช์าของที"นี"ยัง
เป็นพันธุช์าที"นํามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซื,อเป็น
ของฝากตามอธัยาศัย 
นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจี�ย (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืที"ใหญ่ที"สดุของ
ประเทศไตห้วัน มีความน่าสนใจอยู่ที"ความเป็นทอ้งถิ"น และของกนิต่างๆ ทั ,งอาหารทอ้งถิ"นและอาหาร
นานาชาตสิไตล ์Street Food ทําใหด้งึดดูทั ,งนักทอ่งเที"ยวและคนทอ้งถิ"นไดม้ากมาย มสี ิ"งที"น่าสนใจสําหรับ
คนทกุเพศทกุวัย เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิ,งตามอธัยาศัย 

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�า ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจี�ย…. เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิI ง 
ที�พกั โรงแรม Moving Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วนัที�ส ี�   หมูบ่า้นสายรุง้-ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง-กรงุเทพมหานคร 



  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ (Rainbow Village) สถานที"เช็คอนิชคิๆ ในเมอืงไถจง ไตห้วัน เป็น
หมู่บา้นเล็กๆ สสีันสดใส ที"โดดเด่นสะดุดตา เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยคุสงครามกลางเมอืง
ของจนีที"ลี,ภัยมาอยู่กันที"ไตห้วัน ที"ตอนแรกก็เกอืบจะถูกรื,อทิ,ง แต่ไดม้ทีหารเกา่ชื"อ Huang Yung-Fu 
ปัจจุบันอาย ุ95 ปี (2018) หรอืเรยีกกันวา่ อากงฝ ูเป็นคนวาดรปูและลวดลายตา่งๆ นี,เองทั ,งหมด เป็น
การส่งทา้ยก่อนที"จะจากไป หมู่บา้นสายรุง้แห่งนี,ชื"อเสยีงระดับประเทศ และมีการประกาศจากทาง
รัฐบาลใหเ้ป็นพื,นที"อนุรักษ์ และกลายเป็นสถานที"ทอ่งเที"ยวชื"อดงัของเมอืงไทจง  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิทจง เพื"อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

14.30 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน             
VIETJET AIR เที�ยวบนิที� VZ561 

17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
หมายเหต ุ:  หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืIนเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตุ

ใดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง  
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ที�ไมต่อ้งการต ัwวเครื�องบนิ 8,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัIงนีIเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศ
ไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัIงนีIข ึIนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัIนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัsวเครื"องบนิไป-กลับตามรายการที"ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ,ามัน 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที"พักตามที"ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที"ตา่งๆ ตามรายการที"ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที"ระบ ุ  

� คา่เบี,ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที"ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื"อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีIไมร่วม 
× ราคานีIไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,000 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่นคา่ทปิ ในสว่นคา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื"องดื"ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที"มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายื"นรอ้งขอวซีา่อกีครั ,ง (เนื"องจากทางไตห้วันไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื"นวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี"ประสงคพํ์านักระยะสั ,นในประเทศไตห้วันไมเ่กนิ 30 วัน) 



  

 

 

 

 

 

 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที"กระเป๋าสัมภาระที"มีนํ,าหนักเกนิกว่าที"สายการบนินั,นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ,ามัน ที"สายการบนิเรยีกเก็บเพิ"ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัsวเครื"องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ"น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7 % และภาษีหัก ณ ที"จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึIนตํ�า 26 ทา่น หากตํ"ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี"จะชาํระคา่บรกิารเพิ"ม
เพื"อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี"จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการ
งดออกเดนิทางและเลื"อนการเดนิทางไปในวันอื"นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� มดัจําทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากที"ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที"เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที"กําหนด ขออนุญาตตัดที"นั"งใหล้กูคา้ทา่นอื"นที"รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื"อนไข 

• เมื"อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั ,งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื"อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที"ได ้
ระบไุวทั้ ,งหมดนี,แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัwวเครื�องบนิท ัIงส ิIน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ,นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ"า 2 
หนา้หากไมม่ั"นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื"องจากเป็นราคาตัsวเครื"องบนิโปรโมชั"น เมื"อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื"อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ,งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที"ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิHที"จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั ,งสิ,น รวมถงึ เมื"อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ"ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิH ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ,งสิ,น  
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัIงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึIนในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 26 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิHการเก็บคา่นํ,ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ,นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิHในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิสิ"งของสูญหาย อันเนื"องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง  

6. เมื"อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั ,งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื"อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั ,งหมด  



  

 

 

 

 

 

 

7. รายการนี,เป็นเพยีงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ,งหนึ"ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที"พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที"เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี" / ปลอด
บหุรี"ได ้โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"พัก ทั ,งนี,ข ึ,นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั,นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี"ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ"ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที"ยวและ ชอ้ปปิ,งแตล่ะสถานที"นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ"ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั ,งที"ตอ้งเรง่รบี เพื"อใหไ้ดท้อ่งเที"ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ,าดื"มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที"ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั"วโมง ในวันนั,นๆ        มิ
อาจเพิ"มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั ,งนี,ข ึ,นอยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั,นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิHในการปรับเปลี"ยนเวลาทอ่งเที"ยวตามสถานที"ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื"อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั ,งหมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ"ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที"ใชทั้ ,งหมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื"นตามที"ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื,อวัว � ไมท่านเนื,อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื"นๆ .............................................................................................................................. 

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

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


