
 

 

รหัสทัวร TTN1901993 
ทัวรไตหวัน เทศกาลปใหม 2020 ซุปตาร...ปุ�งปم�ง มัน ดัง มาก 
5 วัน 4 คืน (VZ) 
เคาทดาวนไทเป   ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดจงไถฉานซื่อ   ลองเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู   น่ังรถไฟโบราณ 
ชมอุทยานอาลีซาน   เฟงเจี่ยไนทมารเก็ต   อนุสรณสถานเจียงไคเชก 
วัดหลงซาน    ซีเหมินติง   ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรําลึกซุนยัดเซน 
อุทยานเยหลิว   หมูบานโบราณจิ่วเฟน   มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 



 

 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,500 NTD /ทาน/ทริป) 

ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน 
(เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร –ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยาน

นานาชาติเถาหยวน 
 
11.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4  เคาทเตอร 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ)  โดยมีเจาหนาที ่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

14.35 น. ออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสาย
การบิน              VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ3564  (รวมนํ้าหนักกระเป�า 
20 Kg) 

19.30 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองไทเป เมือง
หลวงของประเทศไตหวัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (เวลาทองถิ่น
ประเทศไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสูท่ีพัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย 
 
ที่พัก  King's Paradise Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2 ทานตอ
หอง 

ราคาเด็ก อายุไมเกิน 
11 ป         (ไมเพ่ิม

เตียง) 
พักเด่ียว 

 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 

 

25,888  

 

25,888 

 

6,000 



 

 

วันที่สอง     วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจ่ัง -   วัดเหวินหวู – 
เจ้ียอี ้

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
 
 นําทานออกเดินทางสู วัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หนึ่งใน
วัดที่ใหญที่สุดในไตหวัน และไดรับกลาวขานวาเปนศาสนสถานที่ยิ่งใหญเปนอันดับ 
3 ของโลก รองจากนครวาติกัน ประเทศอิตาลี และวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถ
ฉานเปนวัดพุทธนิกายมหายานถูกสรางขึ้นในเดือนกันยายน ป ค.ศ.2000 เปนวัด
ที่มีการออกแบบใหทันสมัยที่สุดในไตหวัน มีรูปทรงคลายคนกําลังน่ังสมาธิ มีความ
สูงกวา 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เปนวิศวกรผูที่ออกแบบตึกไทเป 
101 ดวยงบประมาณการสรางกวาหมื่นลานบาท ตัวอาคารทําจากหินออนและมี
ประดูทางเขาทําจากทองแดงมีนํ้าหนังถึง 200 ตัน เปนสถานที่สําหรับจาริกแสวง
บุญของชาวไตหวัน และยังเปนมหาวิทยาลัยสงฆที่มีหองเรียนหลายพันหอง รวมถึง
เทคโนโลยีตางๆ ของอุปกรณภายใน จนไดชื่อวาเปนวัดที่ทันสมัยที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก สิ่งหนึ่งที่คนไตหวันมีความรูสึกศรัทธาในวันแหงนี ้เปนอยางมากคือ ในป 
1999 ไดเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงที ่เมืองหนานโถว บานเรือนและอาคาร
โดยรอบวัดไดรับความเสียหาย แตวัดจงไถฉานไมไดรับความเสียหายเลย ภายนอก
ทานสามารถเดินผานสะพานตออายุ ซึ่งมีความเชื่อกันวา เมื่อเดินผานจะสามารถ
สะเดาะเคราะหและตออายุใหยืดออกไปไดอีก 3 ป 
 
นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบนํ้าจืดที่
ใหญที่สุดในไตหวัน ตั้งอยูในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะ
ไตหวัน ตั้งอยูสูงเหนือกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกวา 
5.4 ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวยเทือกเขาสูงใหญ มีความสูงตั้งแต 600 - 
2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเปนวิวทิวเขาที่สวยงาม จนไดรับการขนานนามวา
เปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือพื้นนํ้าสีฟ�าอมเขียวสองประกายอยาง
สวยงาม เมื่อมองในมุมสูง ทางดานฝم�งตะวันออกมีลักษณะคลายกับพระอาทิตย 
และทางดานตะวันตกจะคลายกับพระจันทรเสี้ยว โดยมีเกาะลาลู เปนตัวแบงอาณา



 

 

เขตอยูตรงกลาง จนกลายเปนที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นอกจากทิวทัศน
ธรรมชาติที่สวยงามแลว บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอมไปดวยวัดวาอาราม
นอยใหญที่สวยงามอีกหลายแหง สถานที่แหงน้ีจึงนับเปนแหลงทองเที่ยวสุดโรแมน
ติกยอดนิยมของนักทองเที่ยวท่ัวโลกและคูรักชาวไตหวันเปนอยางมาก 

 
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาประธานธิบดี 
(2) 
 บาย หลังจากนั ้นน ําท านเดินทางส ู   วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple) 

นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเขาที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เปนอีกวัดหน่ึงที่ตองมา
เยือนหากไดมาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปم�นพระถังซัมจั๋งใหนมัสการ อีก
ทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และพิพิธภัณฑที ่จัดแสดงประวัติของพระถังซําจั๋ง 
ภายในวัดมีบรรยาการที่สวย เงียบสงบ  

 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเที่ยวชาว
ไทยนิยมเรียกวา วัดกวนอูตั้งอยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์
สิทธอีกแหงหน่ึงของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใช
สีจะคลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงในเมืองปกกิ่ง ประเทศจีน ดานหนา
ทางเขาวัดจะมีสิงโตหินออน 2 ตัว ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน ภายใน
จะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู 
เทพเจาแหงความซื่อสัตย ประชาชนชาวไตหวันนับถือองคเทพเจากวนอูเปนอยาง
มากเพราะมีความเชื่อวาเทพเจากวนอูเปนภาคหนึ่งขององคเง็กเซียนฮองเต ที่จุติ
ลงมาโปรดสัตว เชื่อกันวาบารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปศาจ คลาดแคลวจาก
อันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง 

  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูอบโอง(3) 
ที่พัก yoyohotel หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม     เมืองเจียอี้ – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – รานชาอูหลง – 
รานขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(4) 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ใน

เขตเมืองเจียอ้ี ซึ่งเปนอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของไตหวัน อยู สูงจากระดับนํ ้าทะเล 2,700 
เมตร เปนอุทยานที่มีความสวยงามมาก นําทาน
เปลี่ยน บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือไดวาเปนทาง
รถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ใหทานไดดื่ม
ดํากับธรรมชาติของตนสนสูงชัน ที่มีอายุกวาพันป ชมซากตนไมโบราณแปลกตา
และตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปนอุทยานที่มีความสมบูรณอยูมากตลอดสองขางทาง  

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกําแพง(5) 
 
บาย  นําทานแวะ รานชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ ที่จะนิยมปลูกกันมาก

ทางแถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่นี่ทํา
ใหชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกลอม และพันธุชาของที่นี่ยังเปนพันธุชาที่นํามาปลูกใน
ประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเปน
ของฝากตามอัธยาศัย 

 
 นําทานแวะ รานขนมพายสับปะรด (Pineapple 

Cake) ขนมที่ถือไดวามีแหลงกําเนิดมาจากเกาะ
ไตหวัน เนื ้อแป�งหอมเนยหอหุ มแยมสับปะรด 
รสชาติม ีความหวาน และความมันของเนย
เล็กนอย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ทําใหมี
รสชาติที่กลมกลอมจนเปนที่นิยม ดวยรสชาติที่เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ทําให
ขนมพายสับปะรดเปนขนมที่ขึ้นชื่อของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนก็ตองซื้อ
เปนของฝากติดมือกลับบาน นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยังมีขนมอีกมากมาย



 

 

ใหเลือกชิม และเลือกซื้อ เชน ขนมพระอาทิตย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระให
ทุกทานเดินเลือกซื้อขนม 
 
นําทานเดินทางสู เมืองไถจง(ใชเวลาเดินทาง4.30 ชั่วโมง) ตั้งอยูในภาคตะวันตก
ของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน อิสระเดินชอปปم�ง ณ 
ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุด
ของประเทศไตหวัน มีความนาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น และของกินตางๆ ทั้ง
อาหารทองถิ ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ท ําให ด ึงด ูดทั้ง
นักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย มีสิ่งที ่นาสนใจสําหรับทุกวัย เชิญทาน
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย เพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง 
 
ที่พัก HotelRegal international หรือเทียบเทา 
 
 
 
วันที่สี่     เมืองไทเป – ศูนยสรอยสุขภาพ – อนุสรณสถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – 
ตลาดซีเหมินติง – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรําลึกซุนยัดเซน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(6) 

 
นําทานเดินทางสูเมืองไทเป(ใชเวลาเดินทาง2 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของประเทศ
ไตหวัน ศูนยกลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การคา และวัฒนธรรมที่
หลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ลานคน เมืองไทเปถูกสรางขึ้นตั้งแตปลาย
ศตวรรษที่ 19 สมัยราชวงศชิง มีอายุกวา 130 ปมาแลว แตยังคงรักษาไวซึ่ง
วัฒนธรรมอันเกาแก อยางเชน โบราณสถาน ถนนสายเกา และวัดวาอาราม ที่มี
คุณคาทางประวัติศาสตรอยูมากมาย ปจจุบันไทเปเปนหนึ่งในเมืองขนาดใหญใน



 

 

ทวีปเอเชียที่มียานการคาที่มีชื่อเสียง มีอาหารนานาชาติ บรรยากาศยามคํ่าคืนที่
คึกคัก และระบบคมนาคมขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนที่ต้ังของตึก 
Taipei 101 ซึ ่งเคยเปนตึกที ่สูงที ่สุดในโลก และมีสถานที ่ทองเที ่ยว ทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกมากมาย 
 
นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปนศูนย
เครื่องประดับที่ทําจากเจอรเมเนียมเพื่อสุขภาพ ชวยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต 
อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ และยังสามารถดูดรังสีตางๆ เชน 
แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย เจอรเมเนียมถือเปน
เครื่องประดับลํ้าคาของไตหวันมาต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ันยังม ีหยก
ไตหวัน(หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เปนของฝากขึ้นชื่อของไตหวันที่นิยมอยาง
มากในเอเชีย 
 
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial 
Hall) สถานที่ที่ถือไดวาเปนสัญญลักษณของประเทศอีกแหงหนึ่ง ตั้งโดดเดนอยู
กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรางเพื่อรําลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไค
เช ็ค ผ ู น ําท ี ่ ได รับความเคารพและศรัทธาจากคนไต หวันมาอยางยาวนาน 
สถาปตยกรรมการกอสรางเปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหิน
ออนทั้ง 4 ดาน หลังคาสีนํ ้าเงินรูปทรง 8 เหลี ่ยม สวนบนเปนรูปทรงพีระมิด 
ออกแบบตามหอฟ�าเทียนฐานในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทั้งหมด 
89 ขั้นเทากับอายุของทานประธานาธิบด ีภายในอาคารจะมีรูปปم�นจําลองของทาน 
เจียง ไคเช็ค ทําขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญในทานั่งที่มีใบหนายิ้มแยมตาง
จากรูปปم�นของทานในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพง
ดานหลังจะมีปรัชญาที ่ท านใชในการปกครองประเทศ 3 คําค ือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร และไฮไลทอีกอยางหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร” 
ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ตนชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00 - 16:00 น. 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูเสี่ยวหลงเปา (7) 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู วัดหลงซาน(Lungshan Temple) เปนหนึ่งในวัดที่เกาแกและ
มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองไทเปตั้งอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 
300 รอยป สรางขึ ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี ๊ยนชวงปค.ศ. 1738 เพื ่อเปนสถานที่
สักการะบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรม
คลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคน
เรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหที่นี่เปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวไมควรพลาด
ของเมืองไทเป 

   
หลังจากนั ้นนําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending 
Night Market) ไนทมาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอป
ปم�งที่มีลักษณะเปนตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรุงเทพ 
ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเที่ยว สินคาที่นี่จะมีทั้ง
สินคาแฟชั่นทั่วไป และสินคาแบรนดเนม เชน Onisuka Tiger, New Balance, 
Nike, Adidas เปนตน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย รวมไปถึง
คาเฟ� แหลงแฮงเอาต ร านอาหาร และสตรีทฟู �ด สินคาแฟชั ่นเทรนใหมที่
หลากหลาย เชิญทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

  
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่หอรําลึกซุนยัดเซนเพื ่อรวมนับถอยหลัง COUNT-
DOWN 2019 เฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุขขามป พรอมชมพลุไฟตึกไทเป 
101 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง เพื่อความ

สะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก  Intrendy Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

HAPPY NEW YEAR 2020 
วันที่หา     เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหยหลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟم�น - Gloria 

Outlets  
 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมี
สินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาที่
ถูกเปนพิเศษ 
นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มี
ลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดที่มี
ชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกรอน
ของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอน
ทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชิน ีและรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด 
เตาหู รังผึ้ง ซึ่งมีช่ือเสียงทั่วท้ังเกาะไตหวัน และ ทั่วโลก 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 

บาย น ําท านเดินทางสู  เม ืองโบราณจิ่วเฟم�น 
( Jiufen Old Street)  ตั ้ ง อ ย ู  บ น เ ข า 
ทัศน ียภาพสวยงาม ด านหลัง เป นภ ู เขา 
ดานหนาเปนวิวทะเลจีหลง แตเดิมเคยเปน
หมู บ านเล็กๆ ที ่โอบลอมดวยทิวเขา และ
มองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ หมูบานแหงนี้อดีต
เคยเปนเหมืองทองคําที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ แหงราชวงศชิง โดย
ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1890 ไดมีการสํารวจพบแรทองคํา ญี่ปุ�นที่เปนผูครอบครอง
ไตหวันขณะน้ัน ไดเนรมิตใหที่นี่เปนเหมืองทอง โดยใชแรงงานหลักคือเชลยศึก ซึ่ง
น ํามาซึ ่งความมั ่งคั ่งและคึกคักใหกับเมือง แตเมื ่อแร ทองคํารอยหรอ จน
บริษัทเอกชนของไตหวันที่มารับชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตองประสบภาวะ



 

 

ขาดทุนจนตองปดกิจการไปในที่สุด จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางของญี่ปุ�นอยาง
สตูดิโอจิบลิ ไดใชเปนฉากหลังของหนังการตูนที่โดงดังจนควารางวัลออสการมา
ครองในป 2002 กับเร่ือง  “SPIRIT AWAY” นอกจากน้ีภายในหมูบานที่เต็มไป
ดวยอาคารโบราณยอนยุคอันเปนเสนหหลักของเมืองนี้ ทั้งสองขางทาง มีสินคา
ขายอยู มากมาย ไมว าจะเปน ของที ่ระลึก อาหารทองถิ ่น ชุดเสื ้อผากี ่เพา 
รานอาหาร เปนตน 

 น ําท  านเดินทางสู  Gloria Outlets แลนด มาร ค  อันดับหน ึ ่ งท ี ่ ส ุ ดแห ง
ประสบการณชอปปم�งเหนือระดับ กับสินคาแบรนดเนมระดับโลกในราคาพิเศษ 
 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับ
สูประเทศไทย 

20.30 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet 
Air     เที่ยวบินที่ VZ3565 (รวมน้ําหนักกระเป�า 20 Kg) 
  
22.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

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

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบั
สภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 
โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 

 

 

 

 



 

 

**ราคาไมรวมคาทิป** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 8,888 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 นํ้าหนักกระเป�าโหลดใตทองเครื่องทานละ20 kg. 1 ใบ และกระป�าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไม

เกิน 7 kg. 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 



 

 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางไตหวันไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศไตหวันไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ(รวมทานละ 1,500 NTD /ทาน/
ทริป) ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท /ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิป
เทาผูใหญ) 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 



 

 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 

ชั่วโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร..................................................................................  
วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร  ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


