
 
 
 
 

 
 
 
 

  ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 

เคาทด์าวน์ไทเป ทะเลสาบสรุิยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน 

 VZTPE01 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก 

ก าหนดการเดินทาง 28 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 

โดยสายการบิน VietJet Air (VZ)  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

ไต้หวันจุใจ...ปใีหม่มันส์สุดเหวี่ยง 

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู ่•นั่งรถไฟโบราณ 

ชมอุทยานอาลีซาน เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเปอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก วัดหลงซาน  ซี

เหมินติงชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอร าลึกซุนยัดเซนอุทยานเย่หลิว •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
**มีน  าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด** 

 

ราคานี ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมทา่นละ 1,500 NTD /ท่าน/
ทริป) ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

(เด็กต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ)่ 
 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - 
  
 

11.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั น 4 ประตู 4  เคาท์เตอร์ สายการบินเวียด

เจ็ทแอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสัมภาระ 

14.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน              

VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ3564  (รวมน  าหนักกระเป๋า 20 Kg) 

19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาที (เวลาท้องถิ่นประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 หลังจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

ที่พัก  King's Paradise Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง      วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – เจี ยอี  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 

 น าท่านออกเดินทางสู่ วัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หน่ึงในวัดที่ใหญ่ที่สุดใน
ไต้หวัน และได้รับกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากนครวาติกัน 
ประเทศอิตาลี และวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถฉานเป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างข้ึนในเดือน
กันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายคนก าลังน่ัง
สมาธิ มีความสูงกว่า 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 ด้วย
งบประมาณการสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ตัวอาคารท าจากหินอ่อนและมีประดูทางเข้าท าจากทองแดงมี
น้ าหนังถึง 200 ตัน เป็นสถานที่ส าหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มี
ห้องเรียนหลายพันห้อง รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของอุปกรณ์ภายใน จนได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุด
แห่งหน่ึงของโลก สิ่งหน่ึงที่คนไต้หวันมีความรู้สึกศรัทธาในวันแห่งน้ีเป็นอย่างมากคือ ในปี 1999 ได้
เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว บ้านเรือนและอาคารโดยรอบวัดได้รับความเสียหาย แต่
วัดจงไถฉานไม่ได้รับความเสียหายเลย ภายนอกท่านสามารถเดินผ่านสะพานต่ออายุ ซ่ึงมีความเชื่อกัน
ว่า เมื่อเดินผ่านจะสามารถสะเดาะเคราะห์และต่ออายุให้ยืดออกไปได้อีก 3 ปี 
 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน 
ตั้งอยู่ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่สูงเหนือกว่าระดับน้ าทะเล
ประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5.4 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ ่มีความ
สูงตั้งแต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ าสีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุม
สูง ทางด้านฝั่งตะวันออกมีลักษณะคล้ายกับพระอาทิตย์ และทางด้านตะวันตกจะคล้ายกับพระจันทร์

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่ 

พัก 2 ทา่นต่อห้อง 
ราคาเด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี         

(ไม่เพิ่มเตียง) 
พักเด่ียว 

 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 

 

25,888  

 

25,888 

 

6,000 



 
 
 
 

 
 
 
 

เสี้ยว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยัน
จันทรา นอกจากทิวทัศน์ธรรมชาตทิี่สวยงามแล้ว บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายล้อมไปดว้ยวดัวาอาราม
น้อยใหญ่ที่สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที่แห่งน้ีจึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลกและคู่รักชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก 

 

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง เมนปูลาประธานธิบดี (2) 
 

 บ่าย หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิของพระ
พุทธเข้าที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เป็นอีกวัดหน่ึงที่ต้องมาเยือนหากได้มาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัด
น้ีมีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให้นมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของ
พระถังซ าจั๋ง ภายในวัดมีบรรยาการที่สวย เงียบสงบ  

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัด
กวนอูตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบสุ ริยันจันทรา  เป็นวัดศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหน่ึงของไต้หวัน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใช้สีจะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงในเมือง
ปักกิ่ง ประเทศจีน ด้านหน้าทางเข้าวัดจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน 
ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง
ความซ่ือสัตย์ ประชาชนชาวไต้หวันนับถือองค์เทพเจ้ากวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้า
กวนอูเป็นภาคหน่ึงขององค์เง็กเซียนฮ้องเต้ ที่จุติลงมาโปรดสัตว์ เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัด
ภูตผีปีศาจ คลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง 

  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง เมนอูบโอ่ง(3) 
 

ที่พัก yoyohotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม      เมืองเจียอี  – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพาย

สับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) 
 น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขต

เมืองเจียอี้ ซ่ึงเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สดุของไต้หวัน อยู่สูง
จากระดับน้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงาม
มาก น าท่านเปลี่ยน บรรยากาศ น่ังรถไฟโบราณ ซ่ึงทาง
รถไฟของอาลีซานถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 
1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่ม
ด ากับธรรมชาติของต้นสนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซาก
ต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซ่ึงเป็นอุทยานที่
มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้างทาง  

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง(5) 
 

บ่าย  น าท่านแวะ ร้านชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ด้วย
สภาพอากาศบนพ้ืนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ท าให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และพันธุ์ชา
ของที่น่ียังเป็นพันธุ์ชาที่น ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชา
และเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 น าท่านแวะ ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake) 
ขนมที่ถือได้ว่ามีแหล่งก าเนิดมาจากเกาะไต้หวัน เน้ือแป้งหอม
เนยห่อหุ้มแยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน และความมันของ
เนยเล็กน้อย ผสมกับรสเปร้ียวของสับปะรด ท าให้มีรสชาติที่
กลมกล่อมจนเป็นที่นิยม ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืน
ใคร ท าให้ขนมพายสับปะรดเป็นขนมที่ข้ึนชื่อของเกาะไต้หวัน 
ไม่ว่าใครที่ได้มาเยือนก็ต้องซ้ือเป็นของฝากติดมือกลับบ้าน 
นอกจากขนมพายสับปะรดแล้ว ยังมีขนมอีกมากมายให้เลือก
ชิม และเลือกซ้ือ เช่น ขนมพระอาทิตย ์ ขนมพายเผือก เป็นต้น 
อิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซ้ือขนม 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง(ใช้เวลาเดินทาง4.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน 
เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน อิสระเดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (Feng 
Chia Night Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็น
ท้องถิ่น และของกินต่างๆ ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ท าให้ดึงดูดทั้ง
นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจส าหรับทุกวัย เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย 
 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
 

ที่พัก HotelRegal international หรือเทียบเท่า 
 
 
 
วันที่สี่     เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง 
 – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอร าลึกซุนยัดเซน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6) 
 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงไทเป(ใชเ้วลาเดินทาง2 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ศูนย์กลางทาง
การเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน 
เมืองไทเปถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สมัยราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 130 ปีมาแล้ว แต่ยังคง
รักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น โบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์อยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหน่ึงในเมืองขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่มี
ชื่อเสียง มีอาหารนานาชาติ บรรยากาศยามค่ าคืนที่คึกคัก และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่ตั้งของตึก Taipei 101 ซ่ึงเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่
ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกมากมาย 
 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนย์เคร่ืองประดับที่ท า
จากเจอร์เมเนียมเพื่อสุขภาพ ช่วยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเน้ือ 
ปวดข้อ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย 
เจอร์เมเนียมถือเป็นเคร่ืองประดับล้ าค่าของไต้หวันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ันยังมี หยก
ไต้หวัน(หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เป็นของฝากข้ึนชื่อของไต้หวันที่นิยมอย่างมากในเอเชีย 
 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่ที่ถือ
ได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอีกแห่งหน่ึง ตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสร้างเพื่อร าลึก
และเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผู้น าที่ได้รับความเคารพและศรัทธาจากคนไต้หวันมา
อย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังท าด้วยหินอ่อน
ทั้ง 4 ด้าน หลังคาสีน้ าเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานใน
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บันไดด้านหน้ามีทั้งหมด 89 ข้ันเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี ภายในอาคาร
จะมีรูปปั้นจ าลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ท าข้ึนมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ในท่าน่ังที่มีใบหน้ายิ้ม
แย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงด้านหลังจะมี
ปรัชญาที่ท่านใช้ในการปกครองประเทศ 3 ค าคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ และไฮ
ไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร” ซ่ึงมีข้ึนทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง เมนเูสี่ยวหลงเปา (7) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่วัดหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด
แห่งหน่ึงของเมืองไทเปตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สร้างข้ึนโดยคนจีนชาวฝู



 
 
 
 

 
 
 
 

เจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคน
เรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ที่นี่เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป 

   

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market) ไนท์
มาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหน่ึงไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งช้อปปิ้งที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศ
คล้ายกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเที่ยว 
สินค้าที่น่ีจะมีทั้งสินค้าแฟชั่นทั่วไป และสินค้าแบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, 
Adidas เป็นต้น มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต์ 
ร้านอาหาร และสตรีทฟู้ด สินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ที่หลากหลาย เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ที่หอร าลึกซุนยัดเซนเพื่อร่วมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2019 เฉลิม

ฉลองเทศกาลแห่งความสุขข้ามปี พร้อมชมพลุไฟตึกไทเป 101 
 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
 

ที่พัก  Intrendy Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

HAPPY NEW YEAR 2020 

วันที่ห้า     เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets  
 ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซ่ึงมีสินค้าแบรนด์

เนมชั้นน าให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมายในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเป็น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขด
หินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกร่อนของน้ าทะเลลม
ทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทราย
รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอก
เห็ด เต้าหู ้รังผึ ง ซ่ึงมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old 

Street) ตั้งอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ด้านหลังเป็น
ภูเขา ด้านหน้าเป็นวิวทะเลจีหลง แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้าน
เล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยทิวเขา และมองเห็นท้องทะเลอยู่
ลิบๆ หมู่บ้านแห่งน้ีอดีตเคยเป็นเหมืองทองค าที่มีชื่อเสียง
ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง โดยตั้งแต่ช่วงปี 
ค.ศ. 1890 ได้มีการส ารวจพบแร่ทองค า ญี่ปุ่นที่เป็นผู้
ครอบครองไต้หวันขณะน้ัน ได้เนรมิตให้ที่น่ีเป็นเหมือง
ทอง โดยใช้แรงงานหลักคือเชลยศึก ซ่ึงน ามาซึ่งความมั่ง
คั่งและคึกคักให้กับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จน
บริษัทเอกชนของไต้หวันที่มารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ต้องประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการ
ไปในที่สุด จนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างของญี่ปุ่นอย่างสตูดิโอจิบลิ ได้ใช้เป็นฉากหลังของหนัง



 
 
 
 

 
 
 
 

การ์ตูนที่โด่งดังจนคว้ารางวัลออสการ์มาครองในปี 2002 กับเร่ือง  “SPIRIT AWAY” นอกจากน้ี
ภายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยอาคารโบราณย้อนยุคอันเป็นเสน่ห์หลักของเมืองน้ี ทั้งสองข้างทาง มีสินค้า
ขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลึก อาหารท้องถิ่น ชุดเสื้อผ้ากี่เพ้า ร้านอาหาร เป็นต้น 

 น าท่านเดินทางสู่ Gloria Outlets แลนด์มาร์ค อันดับหน่ึงที่สุดแห่งประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับ 
กับสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกในราคาพิเศษ 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
20.30 น. เหินฟา้เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ โดยสายการบิน VietJet Air   
  เที่ยวบินที่ VZ3565 (รวมน  าหนักกระเปา๋ 20 Kg) 
  

22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

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

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 

 

 

 

 

 

**ราคาไม่รวมค่าทิป** 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 8,888 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมาย

ของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน 

 น้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองท่านละ20 kg. 1 ใบ และกระป๋าถือขึ้นเคร่ือง 1 ใบ ไม่เกิน 7 kg. 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  



 
 
 
 

 
 
 
 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางไต้หวันได้

ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศไต้หวันไม่เกิน 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 

× ราคานี ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ(รวมท่านละ 1,500 NTD /ท่าน/ทริป) ในส่วนค่า

ทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ นต่ า 30 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทาง

แฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อม

ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั งสิ น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป

กับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไมมี่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ        
มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

  ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถกูต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


