
 

 

  

  
อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ

ไทจง หมูบ่า้นสายรุง้ ผูห่ลี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋  
วดัเหวนิหวู ่ไทเป อทุยานเหยห๋ลิว่ หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน ตกึไทเป101 อนสุรณส์ถาน

เจยีงไคเช็ค ช็อปป้ิง ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดซเีหมนิตงิ 
 

พกัโรงแรม ไทเป2คนื ไทจง1คนื เจีย๊อ ี ้1คนื   
เมนูเลศิ >>บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั เสีย่วหลงเปา ซฟีดูสเ์หยห่ลิว๋ สเตก๊สลดับาร ์ 

เดนิทางโดยสายการบนิ Vietjet Air(VZ) นํา้หนกักระเป๋า 20 KG 
กําหนดการเดนิทาง กมุภาพนัธ-์มนีาคม 62 

 



 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ 

2  เจีย๊อี ้- อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั - ป่าสนพนัปี -ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่- ตกึไทเป101- ชอ้ป
ป้ิงซเีหมนิตงิ 

4  ไทเป -  หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน - อุทยานเหยห๋ลวิ - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  

5  ทา่อากาศยานไทจง  -  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

18 - 22 Feb 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

20 - 24 Feb 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

25 Feb - 01 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

27 Feb - 03 Mar 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 5,500 

02 - 06 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

06 - 10 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

09 - 13 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

11 - 15 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

18 - 22 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

23 - 27 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

25 - 29 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

30 Mar - 03 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 5,500 

 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ 

06.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาหารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประต ู

3 เคานเ์ตอร ์E/F สายการบนิ Thai Vietjet Air โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความ

สะดวกใหก้บัทา่น 

09.00  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วนั เมอืงไทจง โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท เทีย่วบนิ

ที ่VZ560 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )  

**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง** 

13.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจงไตห้วนั ไตห้วันเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่า

ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีน

ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืง

หลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็น

เมอืงใหญอ่นัดบัที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิ

และการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต ห้วั น จํ านวนมหาวิทยาลัยและ

สถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเท่านัน้ขณะเดยีวกันยัง

เป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัด

ขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย 

จงึถูกถอื ว่าเป็น เมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหว่างทางท่าน จะไดช้มทวิทัศน์สอง

ขา้งทางทีส่วยงาม  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุค

สงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไตห้วัน

พรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแตล่ะ

หลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแก่การ

ถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พืน้ถนนทางเดนิก็ถูกแต่งแตม้สสีันและตัวการต์ูนไปทั่วทัง้

หมูบ่า้น  

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง สูเ่มอืงเจีย๊อี ้ระหว่างทางนําท่านแวะชม พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮิ

โนก ิ ชมความสวยงามของไมส้ลักรูปเจา้แมก่วนอมิ พระสงักจัจายน ์ กับเหล่าเทพ 

และสตัวใ์นตํานานตา่งๆ ของจนี ซึง่ลว้นบง่บอกความปราณีตบรรจงจาก ความสามารถ

เชงิชา่งฝีมอืแกะสลกัของชาวไตห้วัน ความงดงามทีทํ่าใหง้านศลิป์นับรอ้ยในพพิธิภัณฑ์

ไตห้วันฮโินกริาคาสงูเกนิ 10 ลา้น ดว้ยคณุสมบัตพิเิศษของไมใ้นตระกลูฮโินก ิทีใ่หท้ัง้

ลวดลาย และความทนทานเกนิกว่าไมท้ั่วไปและใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีแ่ปรรูปจาก

ไมห้อมไมห้อมฮโินก ิ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สเตก๊สลดับาร ์

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั hotel-discover.com หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  



 

 

 

วนัที ่2 เจีย๊อี ้- อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั - ป่าสนพนัปี -ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําท่านเดนิทางขึน้สู ่ อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีัน (อกีหนึ่งสถานที่

ท่องเทีย่วยอดนิยม ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีอี ้(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรม

หลักของการมาเยอืนทีน่ี่คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชม

พระอาทติยข์ ึน้ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดู

ใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนิด และจะบานในชว่ง

เดอืน 3 และเดอืน 4 เท่านัน้ นําท่านเดนิชมดืม่ดํา่กับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนั

โดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้มัผัสกับตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ 

และตน้ไมน้านาพันธุ์ ซ ึง่เป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก ภายในอุทยานยังมี

ทะเลสาบสองพีน่อ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทีนํ่า

สายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยู่ทีท่ะเลสาบแหง่นี้ พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี 

ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายุ

มากกว่ารอ้ยปี พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มี

ความสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จนสมควรแกเ่วลานําท่านไป แวะชมิชาอูห่ลง ทอ้งถิน่รสชาตดิ ีไดเ้วลาพอสมควร นํา

ท่านเดนิทางสู ่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก ของเกาะไตห้วันเป็นเมอืงใหญ่

อันดับที3่ ของมณฑลไตห้วันปัจจุบันเป็นศูนยว์ัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการ

คมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอดุมศกึษาของ

เมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเท่านัน้ขณะเดยีวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทาง

พทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไท

จงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ่งอันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอืว่าเป็นเมอืงที่

สะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม   

ึคึํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั 
หลังอาหารนําท่านไปชมและชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคน

เดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของ

ทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาว

ไตห้วัน 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม City Suite Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 



 

 

 

วนัที ่3 
ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่- ตกึไทเป101- 

ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว ตัง้อยูท่างภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืงอตุสาหกรรม

และเมอืงท่าเรอืทีส่ําคัญของไตห้วันรองลงมาจากเกาสงและเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าน่าอยู่

ทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่อีากาศบรสิทุธิจ์ากการทีม่ภีูเขาสงูลอ้มรอบแปด

ทศินอกจากอากาศดแีลว้ยังเป็นแหลง่น้ําแรท่ีด่ทีีส่ดุของไตห้วันดว้ย 

นําท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขาสลับซับซอ้น

ลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนียภาพของน้ําและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากที่

ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวาม

ยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้

คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยิันจันทรา  

นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ:เสีย่วหลงเปา 

นําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่

ภูมปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2ตัว ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้

วัด ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงไทเป 

เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศูนย์กลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา 

การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของ

เกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโต

เร็วมาก ใหท้่านไดแ้วะชมิและเลือกซือ้ขนมยอดนิยมของไตห้วัน รา้นขนมพาย

สบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101*ถา่ยรปูบรเิวณดา้นลา่ง*(ไมร่วมช ัน้ 89 คา่ขึน้ชมววิ

ทา่นละ 650NT) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีุด

ชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน 

ทําหนา้ทีก่ันการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ย

ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่ง

ใหม่ ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่

ถงึสบิแหง่บรเิวณนี้เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย 

มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรัก รองเทา้ยีห่อ้

ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ัง ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่, NEW 

BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืว่าถูก

ทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาใน การชอ้ปป้ิงอยา่งคุม้คา่ 



 

 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)จนสมควรแกเ่วลา 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม OneTel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่4 ไทเป -  หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน - อุทยานเหยห๋ลวิ - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

ท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัย

กษัตรยิก์วงสวี้ แห่งราชวงศช์อง จงึมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การ

โหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพ

ยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการ

ถ่ายทําภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงชือ่ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซวิ " ทัศนียภาพภูเขาที่

สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดด้งึดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความ

งดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มีชือ่เสยีงที่สุดในไตห้วัน ทําใหจ้ิ่

วเฟ่ินกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้ของกนิ

ที่แปลกตา อีกทัง้ยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไตห้วัน เนื่องจากมีรสชาตแิบบ

ดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกี

มากมายทีทํ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน(ขึน้เทีย่ว

จิว่เฟ่ินถา้ตรงเสาร–์อาทติย ์ตอ้งเปลีย่นไปขึน้รถประจําทาง) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ อุทยานเหย๋หลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเลเกดิจากการกดักรอ่นของน้ําและลมทะเลประกอบกับการเคลือ่นตัวของแผ่นเปลอืก

โลก  ทําใหเ้กดิโขดหนิและชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ  เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้

เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร เมนูพเิศษ ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 

นําท่านเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็น

สรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวก

ในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด  จากนัน้ 

นําท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิง่ของตา่งๆ ที่

เป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์

ดร.ซนุยัดเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้า  ประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวร

ทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะ มขี ึน้ทุก 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 

ของอนุสรณ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม OneTel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 



 

 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานไทจง  -  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

09.00  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไทจง  

14.30  เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Vietjet Air เทีย่วบนิที ่QVZ 561 

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหาร

บนเครือ่ง 

17.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีท่านตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ

กอ่นทําการจอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ มีการยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่

รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

***หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พื้นเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะ

สาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก

ลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 

ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบ

จ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออก

เดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้ับการ

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด 

ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัหรอืภาษใีดๆ จาก

สายการบนิ * 

หมายเหตุสําคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่เมือ่ชําระเงนิคา่จองทวัร ์

คา่ทวัร ์ มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง 

ขอคนืเงนิมดัจํา คา่ทวัรไ์ดทุ้กกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเครื่องบนิ

ภายใน กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนที่ทําการจองต ั๋วเครื่องบนิ มฉิะน ัน้ บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบ



 

 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษิทัฯ

แจง้ท่านก่อนการเดนิทาง 7วนั โดยคนืเงนิค่าทวัรใ์หก้บัท่านท ัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทาง

ในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ - ไทจง - กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก 4 คนื พักหอ้ง

ละ  2-3 ท่าน อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ) บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่

รถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก ์ค่าน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ค่าประกนัอุบตัเิหตุตาม

กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ไม่รวมประกนัสุขภาพ เจ็บไข(้กรณี

ตอ้งการซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ ตดิต่อบรษิทั)รวมค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งและค่าภาษนํีา้มนั

ของสายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์

ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นกัเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ

20 กก.ตอ่1ทา่น) คา่วซี่าพาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษกีารบรกิาร 3% ภาษมีูลคา่เพิม่ 7%, 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท/ท่าน),ค่าทปิไกด  ์ คนขบัรถ ท่านละ 1,400 

NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร  

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เขา้ไตห้วนัหากสถานทตูมกีารเรยีกเก็บภายหลงั** 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่าง

นอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง  หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน นบัจาก

วนัหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซี่ากอ่นเดนิทางเขา้

ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

 การยกเลกิการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลง

จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิค่าจอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืว่าท่าน

ยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่สามารถ

แกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่

จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ

มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน    



 

 

5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด

ถอืว่าผูท้่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ําระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจาก

คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผู ้

จัดไดช้ําระค่าใชจ้่ายทั ้งหมดใหแ้ก่ผู ใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข    

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถ

ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิคา่

ทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป)  

7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้

เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


