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ไต้หวนั เทศกาลปีใหม่ 2020 

เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยนัจันทรา อาลซีาน 5วนั4คนื 

VZTPE01 ซุปตาร์... ปุ้งป้ัง มัน ดัง มาก 
ก าหนดการเดนิทาง 28 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563 
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โดยสายการบิน VietJet Air (VZ) 
ไต้หวันจุใจ...ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง 

วัดจงไถฉานซ่ือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู่ •น่ังรถไฟโบราณ ชมอุทยาน

อาลีซาน เฟิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเปอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก วัดหลงซาน  ซีเหมินติงชมพลุไฟ

ตึกไทเป 101 ที่หอร าลกึซุนยดัเซนอุทยานเย่หลวิ •หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน 
**มีน ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด** 

(ราคาน้ีจอยทัวร์) 
ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,500 NTD /ท่าน/ทริป) ในส่วนค่าทิป

หัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
(เด็กต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน  

11.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 4  เคาท์เตอร์ สายการบินเวียด
เจ็ทแอร์ (VZ)  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสมัภาระ 

14.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน              
VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ3564  (รวมน ้าหนักกระเป๋า 20 Kg) 

19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วนั 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที (เวลาท้องถิ่นประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 หลงัจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ที่พกั เพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ที่พัก  King's Paradise Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พัก 2 ท่านต่อห้อง 
ราคาเด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี         

(ไม่เพิ่มเตียง) 
พักเดี่ยว 

 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 

 

25,888 

 

25,888 

 

6,000 
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วันที่สอง      วัดจงไถฉานซ่ือ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – เจีย้อี ้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ วัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หน่ึงในวดัที่ใหญ่ที่สุดใน

ไตห้วนั และไดรั้บกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิง่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากนคร
วาติกนั ประเทศอิตาลี และวดัมหายานที่ธิเบต วดัจงไถฉานเป็นวดัพทุธนิกายมหายานถูกสร้าง
ขึ้นในเดือนกนัยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นวดัที่มีการออกแบบใหท้นัสมยัที่สุดในไตห้วนั มีรูปทรง
คลา้ยคนก าลงันั่งสมาธิ มีความสูงกว่า 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรผูท้ี่
ออกแบบตึกไทเป 101 ดว้ยงบประมาณการสร้างกว่าหม่ืนลา้นบาท ตวัอาคารท าจากหินอ่อน
และมีประดูทางเขา้ท าจากทองแดงมีน ้ าหนังถึง 200 ตนั เป็นสถานที่ส าหรับจาริกแสวงบุญ
ของชาวไตห้วนั และยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพนัห้อง รวมถึงเทคโนโลยี
ต่างๆ ของอุปกรณ์ภายใน จนไดช่ื้อว่าเป็นวดัที่ทนัสมยัที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ส่ิงหน่ึงที่คน
ไตห้วนัมีความรู้สึกศรัทธาในวนัแห่งน้ีเป็นอยา่งมากคือ ในปี 1999 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่ง
รุนแรงที่เมืองหนานโถว บา้นเรือนและอาคารโดยรอบวดัไดรั้บความเสียหาย แต่วดัจงไถฉาน
ไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ภายนอกท่านสามารถเดินผ่านสะพานต่ออาย ุซ่ึงมีความเช่ือกนัว่า 
เม่ือเดินผา่นจะสามารถสะเดาะเคราะห์และต่ออายใุหย้ดืออกไปไดอี้ก 3 ปี 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน
ไต้หวนั ตั้ งอยู่ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ตั้ งอยู่สูง
เหนือกวา่ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกวา่ 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอ้มรอบ
ไปดว้ยเทือกเขาสูงใหญ่ มีความสูงตั้งแต่ 600 - 2,000 เมตร สลบักนัไปจนเกิดเป็นววิทิวเขาที่
สวยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั” จุดเด่นคือพื้นน ้ าสีฟ้า
อมเขียวส่องประกายอยา่งสวยงาม เม่ือมองในมุมสูง ทางดา้นฝ่ังตะวนัออกมีลกัษณะคลา้ยกบั
พระอาทิตย ์และทางด้านตะวนัตกจะคล้ายกับพระจนัทร์เส้ียว โดยมีเกาะลาลู เป็นตวัแบ่ง
อาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของช่ือ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา นอกจากทิวทศัน์
ธรรมชาติที่สวยงามแลว้ บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอ้มไปดว้ยวดัวาอารามน้อยใหญ่ที่
สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที่แห่งน้ีจึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของ
นกัท่องเที่ยวทัว่โลกและคู่รักชาวไตห้วนัเป็นอยา่งมาก 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูปลาประธานธิบดี (2) 
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 บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจ่ัง (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐิัของ
พระพุทธเขา้ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เป็นอีกวดัหน่ึงที่ตอ้งมาเยือนหากไดม้าที่ทะเลสาบ
สุริยนัจนัทรา วดัน้ีมีรูปป้ันพระถังซัมจัง๋ให้นมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และ
พพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงประวติัของพระถงัซ าจัง๋ ภายในวดัมีบรรยาการที่สวย เงียบสงบ  

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา่ วดักวนอูตั้งอยูด่า้นเหนือของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธอี์กแห่งหน่ึงของ
ไตห้วนั สถาปัตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสี้จะคลา้ยคลึงกบัพระราชวงั
ตอ้งหา้มกูก้งในเมืองปักก่ิง ประเทศจีน ดา้นหนา้ทางเขา้วดัจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ซ่ึงมีมูลค่า
ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ เทพเจา้แห่ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์ประชาชนชาวไตห้วนันบัถือองคเ์ทพเจา้กวน
อูเป็นอยา่งมากเพราะมีความเช่ือวา่เทพเจา้กวนอูเป็นภาคหน่ึงขององคเ์ง็กเซียนฮอ้งเต ้ที่จุติลง
มาโปรดสตัว ์เช่ือกนัวา่บารมีของท่านสามารถขจดัภูตผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละช่วย
หนุนใหกิ้จการเจริญรุ่งเรือง 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูอบโอ่ง(3) 
ที่พัก yoyohotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม      เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพาย
สับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคนืฟ่งเจ่ีย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขต

เมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานที่มีช่ือเสียงที่สุดของ
ไตห้วนั อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็น
อุทยานที่ มีความสวยงามมาก  น าท่านเปล่ียน 
บรรยากาศ น่ังรถไฟโบราณ ซ่ึงทางรถไฟของอาลี
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ซานถือไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ให้
ท่านไดด่ื้มด ากบัธรรมชาติของตน้สนสูงชนั ที่มีอายกุว่าพนัปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา
และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซ่ึงเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง(5) 
บ่าย น าท่านแวะ ร้านชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไตห้วนัแท้ๆ  ที่จะนิยมปลูกกนัมากทางแถบอารี

ซนั ดว้ยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เยน็ตลอดปีของที่น่ีท  าให้ชาที่น่ีมีรสชาติดีกลม
กล่อม และพนัธุ์ชาของที่น่ียงัเป็นพนัธุ์ชาที่น ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยอีกดว้ย อิสระชิมชาและเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 น าท่านแวะ ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake) ขนมที่ถือไดว้่ามีแหล่งก าเนิดมาจาก
เกาะไตห้วนั เน้ือแป้งหอมเนยห่อหุ้มแยมสับปะรด 
รสชาติมีความหวาน และความมนัของเนยเล็กน้อย 
ผสมกบัรสเปร้ียวของสบัปะรด ท าใหมี้รสชาติที่กลม
กล่อมจนเป็นที่นิยม ดว้ยรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์ไม่
เหมือนใคร ท าให้ขนมพายสับปะรดเป็นขนมที่ขึ้น
ช่ือของเกาะไตห้วนั ไม่ว่าใครที่ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซ้ือ
เป็นของฝากติดมือกลบับา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยงัมีขนมอีกมากมายให้เลือกชิม 
และเลือกซ้ือ เช่น ขนมพระอาทิตย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อิสระใหทุ้กท่านเดินเลือกซ้ือขนม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง(ใช้เวลาเดินทาง4.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะ
ไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัที่ 3 ของมณฑลไตห้วนั อิสระเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคืนฟ่ง
เจ่ีย (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน มีความ
น่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถ่ิน และของกินต่างๆ ทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติ
สไตล์ Street Food ท าให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนทอ้งถ่ินได้มากมาย มีส่ิงที่น่าสนใจ
ส าหรับทุกวยั เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจ่ีย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก HotelRegal international หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี     เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง 
 – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอร าลึกซุนยัดเซน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป(ใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของประเทศไต้หวนั 
ศูนยก์ลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การคา้ และวฒันธรรมที่หลากหลาย มีประชากร
ประมาณ 2.6 ลา้นคน เมืองไทเปถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สมยัราชวงศชิ์ง มีอายุ
กว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยงัคงรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมอนัเก่าแก่ อยา่งเช่น โบราณสถาน ถนนสาย
เก่า และวดัวาอาราม ที่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์อยูม่ากมาย ปัจจุบนัไทเปเป็นหน่ึงในเมือง
ขนาดใหญ่ในทวปีเอเชียที่มียา่นการคา้ที่มีช่ือเสียง มีอาหารนานาชาติ บรรยากาศยามค ่าคืนที่
คึกคกั และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่ตั้งของตึก Taipei 
101 ซ่ึงเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม
อีกมากมาย 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์คร่ืองประดบัที่
ท  าจากเจอร์เมเนียมเพื่อสุขภาพ ช่วยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ้ ไมเกรน 
ปวดกล้ามเน้ือ ปวดข้อ และยงัสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจาก
โทรศพัทมื์อถือ ไดอี้กดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ
จนถึงปัจจุบนั นอกจากนั้นยงัมี หยกไตห้วนั(หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เป็นของฝากขึ้น
ช่ือของไตห้วนัที่นิยมอยา่งมากในเอเชีย 
น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่ที่ถือ
ไดว้า่เป็นสญัญลกัษณ์ของประเทศอีกแห่งหน่ึง ตั้งโดดเด่นอยูก่ลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสร้างเพื่อ
ร าลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูน้ าที่ไดรั้บความเคารพและศรัทธาจาก
คนไตห้วนัมาอยา่งยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นลกัษณะแบบจีน ตวัอาคารเป็นสี
ขาว ผนังท าด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน หลังคาสีน ้ าเงินรูปทรง 8 เหล่ียม ส่วนบนเป็นรูปทรง
พรีะมิด ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักก่ิง ประเทศจีน บนัไดดา้นหน้ามีทั้งหมด 89 
ขั้นเท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรูปป้ันจ าลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ท า
ขึ้นมาจากทองสัมฤทธ์ิขนาดใหญ่ในท่านัง่ที่มีใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในที่อ่ืนๆ 
ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงด้านหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใช้ในการ
ปกครองประเทศ 3 ค าคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร์ และไฮไลทอี์กอยา่งหน่ึง
คือ “พธีิเปล่ียนเวรทหาร” ซ่ึงมีขึ้นทุกๆ ตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูเส่ียวหลงเปา (7) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงมาก

ที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเปตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 ร้อยปี สร้างขึ้นโดยคน
จีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738 เพือ่เป็นสถานที่สกัการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาว
จีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวดัพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็น
ไตห้วนัเขา้ไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวดัสไตล์ไตห้วนั ท าให้ที่น่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป 

  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคนืย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market) ไนท์
มาเก็ตที่มีช่ือเสียง อีกหน่ึงไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย 
บรรยากาศคล้ายกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชั่นทนัสมัยของเหล่าวยัรุ่น
ไตห้วนัและนักท่องเที่ยว สินคา้ที่น่ีจะมีทั้งสินคา้แฟชั่นทัว่ไป และสินคา้แบรนด์เนม เช่น 
Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นต้น มีร้านคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่น
มากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต ์ร้านอาหาร และสตรีทฟู้ ด สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ที่
หลากหลาย เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่หอร าลึกซุนยัดเซนเพื่อร่วมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2019 
เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขขา้มปี พร้อมชมพลุไฟตึกไทเป 101 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคนืย่านซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก Intrendy Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

HAPPY NEW YEAR 2020 
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วันที่ห้า     เมื อ ง ไท เป  -Duty Free – อุทยาน เหย่หลิ่ ว  –  เมื อ ง โบราณจ่ิว เ ฟ่ิน  -  Gloria Outlets                          
ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านคา้ปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าให้ท่านได้
เลือกซ้ือมากมายในราคาที่ถูกเป็นพเิศษ 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล เป็นชายหาดที่มีช่ือเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรง
แปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกร่อนของน ้ าทะเลลม
ทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหิน
ชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้า
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะ
ไตห้วนั และ ทัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตั้งอยู่บนเขา ทศันียภาพสวยงาม 
ดา้นหลงัเป็นภูเขา ดา้นหน้าเป็นวิวทะเลจีหลง 
แต่เดิมเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่โอบลอ้มดว้ยทิว
เขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยูลิ่บๆ หมู่บา้นแห่ง
น้ีอดีตเคยเป็นเหมืองทองค าที่มีช่ือเสียงตั้งแต่
สมยักษตัริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศ์ชิง โดยตั้งแต่
ช่วงปี ค.ศ. 1890 ไดมี้การส ารวจพบแร่ทองค า 
ญี่ปุ่ นที่เป็นผูค้รอบครองไตห้วนัขณะนั้น ไดเ้นรมิตให้ที่น่ีเป็นเหมืองทอง โดยใชแ้รงงานหลกั
คือเชลยศึก ซ่ึงน ามาซ่ึงความมั่งคั่งและคึกคกัให้กับเมือง แต่เม่ือแร่ทองค าร่อยหรอ จน
บริษทัเอกชนของไตห้วนัที่มารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้ง
ปิดกิจการไปในที่สุด จนเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูส้ร้างของญี่ปุ่ นอยา่งสตูดิโอจิบลิ ไดใ้ชเ้ป็น
ฉากหลงัของหนงัการ์ตูนที่โด่งดงัจนควา้รางวลัออสการ์มาครองในปี 2002 กบัเร่ือง  “SPIRIT 
AWAY” นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอนัเป็นเสน่ห์หลกัของ
เมืองน้ี ทั้งสองขา้งทาง มีสินคา้ขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลึก อาหารทอ้งถ่ิน ชุด
เส้ือผา้ก่ีเพา้ ร้านอาหาร เป็นตน้ 
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 น าท่านเดินทางสู่ Gloria Outlets แลนด์มาร์ค อันดับหน่ึงที่สุดแห่งประสบการณ์ช้อปป้ิง
เหนือระดบั กบัสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกในราคาพเิศษ 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน เพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.30 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet Air เที่ยวบินที่ 
VZ3565 (รวมน ้าหนักกระเป๋า 20 Kg) 

 22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั*** 
**ราคาไม่รวมค่าทิป** 

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

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของ
ประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั 
 น ้ าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละ20 kg. 1 ใบ และกระป๋าถือขึ้นเคร่ือง 1 ใบ ไม่เกิน 7 kg. 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
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 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กรณีประกาศให้กลบัมายืน่ร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทาง
ไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วีซ่าเขา้ประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ  านักระยะสั้นใน
ประเทศไตห้วนัไม่เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ(รวมท่านละ 1,500 NTD /ท่าน/ทริป) ในส่วนค่าทิป

หัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 
เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนั
เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่งให้ลกูค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 
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 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนั
ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ
คืนเงิน ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 
หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนั
เดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง
, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  
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6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน
กรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้าย
เพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของไตห้วนั หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด 
อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และ
คนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนั
นั้นๆ        มิอาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
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  ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักที่ ใช้ทั้ งหมด.. . . . . . . . . . . .ห้อง  (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE………...  /  SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสา
วรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

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

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


