
 
 

 

  ไต้หวันตุ้งแช่ ตรุษจีน ซนิเจียยู่อ่ี ซนิน่ีฮวดไช้  
ไทจง-ไทเป-เหยหลิ่ ว–จ่ิวเฟ่ิน–ปล่อยโคมผิงซี 

 ล่องเรือทะเลสาบสริุยนัจันทรา – วดัจงไถซานซ่ือ- วดัเหวนิอู่  

นั่งรถชิมววิเมืองไทเป โดยรถ BUS HOP ON HOP OFF  

  

** พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว ไทเป 3 คืน ไทจง 1 คืน**   



 
 

 

วนัแรก    กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองไทเป – วดัหลงซาน – ซีเหมินตงิ   

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู ....

เคาท์เตอร ์ สายการบินประจาํชาติไทยเวียตเจ็ท THAI VEITJET (VZ)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียม

เอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ (ไม่มีบริการ

อาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

 07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทจง โดยสายการบิน THAI VIETJET เท่ียวบินท่ี VZ3560 

 12.15 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองไทจง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ ภตัตาคาร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป  ใชเ้วลาประมาณ 2.30 – 3 ชัว่โมง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัด

หลงซาน (แตมี่อีกหน่ึงไฮไลทท์ี่คนโสดไม่ควรพลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ ตอ้งมาที่วดัน้ีเลย)วดัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงขึ้ นช่ือว่าสวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกัน 

ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกั

และวิหารท่ีอยู่ทางดา้นหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ี

งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลักเป็นมงักรพันรอบเสาดู

สวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบนหลังคาก็มีลวดลายปูนป้ันยิบย่อยท่ี

แสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้งนักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ี

อยูเ่สมอๆ 

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

 คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั  

 พกัที่ โรงแรม TAIPEI FULLERTON NANJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 
 

 

  

วนัที่สอง   ไทเป –นัง่รถ  TAIPEI SIGHTSEEING BUS HOP ON HOP OFF -  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – รา้น

ขนมพายสปัปะรด – DUTY FREE - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก) – ชอ้ปป้ิงตกึ 101  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

 จากน้ัน ใหท่้านไดล้องนัง่รถบสั TAIPEI HOP ON HOP OFF ชมเมืองไทเป บริการใหนั้กท่องเท่ียวได้

เดินทางไปครบทุสถานท่ีท่ีเป็นไฮไลท์ของไทเป ออกเท่ียวชมหลากหลายสถานท่ี เช่น Taipei 101, 

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค และพิพิธภัณฑ์กูก้ง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมืองไทเป 

พรอ้มเรียนรูเ้ร่ืองราวประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จาก auido guide ท่ีจะเป็นไกด์ส่วนตัวมีให้

เลือกทั้ง ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาเกาหลี และภาษาจีน บริการท่ีชาร์จแบต

โทรศัพท์มือถือฟรี บนรถโดยสาร พรอ้ม Wifi ใหคุ้ณไม่พลาดทุกการเช่ือมต่อ เท่ียวเมืองไทเปแบบครบ

ครนัโดนใจนักท่องเท่ียวทุกคน นัง่รถบสัสองชั้นเปิดประทุนเท่ียวรอบเมืองไทเป สะดวกเพราะมีจุดจอด

กว่า 23 แห่งทัว่เมือง เร่ิมตน้การเดินทางของคุณท่ี Taipei Main Station แลว้จะตรงไปยงั ซีเหมินติง 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค คุณสามารถลงท่ีจุดจอดรถจุดไหนก็ได้ และขึ้ นรถบัสคันไหนก็ได้ตาม

ตารางเวลา บนรถบสัจะมีหูฟังบรรยายแนะนําไทเปในภาษาองักฤษ จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี ท่ีสาํคญับนรถ

บสัยงัสามารถต่อไวไฟฟรี ไม่พลาดทุกการเช่ือมต่อ จากน้ันนําทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด 

ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านได้

ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระ

อาทิตย ์ขนมพายเผือก 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี พระกระโดดกาํแพง  



 
 

 

 

จากน้ันนําท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนํ้า

ของไต้หวัน สร้างขึ้ นเ พ่ือรํา ลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั 

ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐาน

อยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน สําหรับรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตัวตึกสีขาว 

หลงัคาปดูว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังทาํดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 

3 สีเดียวกับสีธงชาติไตห้วนั เป็นตัวแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็น

สญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  

จากน้ันใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ สินคา้ปลอดภาษี Duty Free ของไตห้วนั อาทิเช่น รองเทา้ แว่นตา น้ําหอม  

เป็นตน้ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) 

ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สญัลกัษณข์อง เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ี

สูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 

ตัน ทํา  หน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ท่ีวิ่ง

เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้ง

ของตึกน้ี ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ

ชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของ

ฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ เลย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ เมนูอาหารจนี เสี่ยวหลงเปา 

 

พกัที่ โรงแรม TAIPEI FULLERTON NANJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
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ม   ศูนยเ์ครื่องสาํอางค ์COSMETIC SHOP – ปล่อยโคมลอยผิงซี – อุทยานเหยหล่ิว – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – 

ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านแวะชม  ศูนยเ์ครื่องสาํอางค ์COSMETIC SHOP ช่ือดงัของไตห้วนัมากมายหลายแบรนด ์ใหท่้าน

ไ

ด้

เ

ลื

อ

ก

ซ้ือกลบัไปฝากคนทางบา้น   

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ นครนิวไทเป ไฮไลท์ของการท่องเท่ียว ซ่ือเฟิน คือ การปล่อยโคมลอย จาก

สถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่าซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งรา้นคา้ 

รา้นอาหารเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคาํอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มี

ใหบ้ริการ อีกหน่ึงสถานีท่ีผูค้นนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษกนั ใหทุ้กท่านไดป้ล่อยโคม ลกัษณะเด่นของ

ซือเฟ่ินคือมีเสน้ทางรถไฟท่ีตั้งคู่ขนานไปกบัถนนโบราณซือเฟ่ิน (Shifen Old Streets,) ใหค้วามรูสึ้กคลา้ย

กบัตลอดร่มหุบของบา้นเรา ทั้งยงัมีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมในอดีตของไตห้วนั

เป็นอย่างมาก ภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพ้ืนเมือง, รา้นขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ี

น่าสนใจอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีน้ําตกซือเฟ่ิน (Shifen Waterfall,) น้ําตกขนาดใหญ่ดว้ยความสูง 20 

เมตร ไฮไลทเ์ด่นของเมืองท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนไดร้บัการขนานนามว่า  “ไน

แองการ่าแห่งไตห้วนั” ซ่ึงสามารถเดินจากสถานีห่างออกไปเพียงไม่ไกลใชเ้วลาเดินเทา้ประมาณ 20 – 

30 นาที 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีทะเล  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเล

ลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหิน

ชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้า

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะ



 
 

 

ไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร 

จากน้ัน นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่ง

เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั จึงมีนักขุดทองจาํนวนมากพากนั

มาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําใหจ้ํานวนแร่

ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไว ้

เพียงแต่ความทรงจาํ จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่าย

ทําภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " 

ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาช่ืนชมความ

งดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ทําใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคัก

ชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดัง

ท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้

นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีทําใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  

ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศัย (  ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ินในวนัเสาร์ และ วนั

อาทิตยเ์ม่ือไปถึงจุดที่กาํหนดจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถShuttle Bus เพ่ือเดินทางข้ึนลงจิว่เฟ่ินคะ ) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนท์มารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึง

แบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ 

เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมี

เคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้กาํเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไขมุ่ก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่

ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้

ต่างๆจะมีราคาดีกวา่เมืองไทย   เยน็ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ โรงแรม TAIPEI FULLERTON NANJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

  



 
 

 

วนัที่สี่   ไทเป- ผูหล่ี – วดัจงไถซานซ่ือ - ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – ตลาด

กลางคืนฝงเจีน่ไนทม์ารเ์ก็ต – พกัเมืองไทจง   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซ่ือ มีช่ือเสียงในดา้นการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมา

จากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน วดัแห่งน้ียงัไดร้บัการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดับสาม

ของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั สญัลกัษณ์

ของวดัน้ีเป็นรูปมือถือดอกบวั วดัจงไถฉาน เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัของไตห้วนั เป็นวดัใหญ่ประจาํภาค

กลางของไตห้วนั เป็นสถานท่ีสาํหรบัจาริกแสวงบุญของชาวไตห้วนั ใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่าหมื่น

ลา้นบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับท่ีสรา้งตึก 101 มีโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก  เมื่อปี 

1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงทําใหห้มู่บา้นใกลว้ัดถูกกลืนหายไปแต่วัดน้ีกลับไม่เป็นอะไรเลย 

นับตั้งแต่น้ันมากผูค้นต่างพากนัเล่ือมใส่ศรทัธาเป็นอยา่งมาก  

เที่ยง รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนี ปลาประธานาธิบดี   

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีก

จุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมี

จุดสําคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพ

ของ พระถังซําจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

สุริยนัจันทรา จากน้ัน นําท่านกราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  

เช่น นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้

แห่งความซ่ือสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมี

มูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะสามารถ

ช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากนั้นใหท้่านแวะชิมชาข้ึนช่ือ และชมวิธีชงชา 

ก่อนเดินทางสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบั

การชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่า

เมืองไทยแน่นอนๆ   

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู สเตค็ + สลดับาร ์  

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235


 
 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม TEMPUS TAICHUNG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า  

  

วนัที่หา้   ไทจง –หมู่บา้นสายรุง้ – สนามบินไทจง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่เมือง หมู่บา้นสายรุง้ หมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่หข์องเมืองไทจง เดิมถูกสรา้งขึ้ นในช่วง 

ระหว่างปี 1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัชัว่คราว

สําหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตั้งเป็นถ่ินฐานถาวรของ

ทหารเหล่าน้ัน หลงัจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่า

เบ่ือมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดเด่น

สาํหรบัการท่องเท่ียวของเมืองไทจงไปแลว้ โดยช่ือเสียงของ

หมู่บา้นสายรุง้แห่งน้ีเร่ิมต้นขึ้ นเมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang 

Yung-fu) ทหารผ่านศึกท่ีไดส้รา้งภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทัศน์ทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม และ

สรา้งความมีชีวิตชีวาจากสีสนัของภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่บา้นอีกหลายๆหลงัในเขตหมู่บา้น

สายรุง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงในทีวี, พืชสตัว ์และรายการอ่ืน ๆ เช่นนก, 

กระบือ และคนพ้ืนเมือง จนไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไทจง  

13.15 น.เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต   เที่ยวบินที่ VZ3560 

                      (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

16.00 น.ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

  
 

 



 
 

 

 
อตัราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุต ่ากว่า12ปี) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

16 – 20 กุมภาพันธ์ 61 
**วันตรุษจีน** 

19,999.- 19,999.- 6,000.- 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหัวหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,200 NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลูกคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทัวร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ นะคะ***  

หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้คา่วีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวซ่ีานักท่องเที่ยว

เท่านั้น เพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์

       ขา้ราชการ ตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ

    

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 



 
 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่

นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจาํ

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิก

หรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่

หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู้

ยกเลิกตอ้งรบัผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามนั

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจาํ 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํ

ท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ

เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 



 
 

 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํา่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การ

ถูกทาํรา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ

มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋เท่ียวบินเช่าเหมาลาํ  เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ัน

ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุก      

                  ครั้ง 

 


