
 

 

 
รหสัทวัร TTN1903913 
ทัวรไตหวัน ซุปตาร... ปะ ป�ะ ป�า ป�า ภาค 2 4วัน 3คนื (VZ) 
สัมผัสการบริการสดุพิเศษบินตรงสูไทจง ดวยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ลองเรือทะเลสาบสรุยิัน
จันทรา ตื่นตากับหมบูานสายรุง อัศจรรยความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหยหลิว่ 
เมืองไทเป อนุสรณสถานเจียงไคเชก ถายรูปคูแลนดมารคไตหวัน ณ ตกึไทเป 101 ชมิ ชอป ชิว ณ 
ตลาดฟ�งเจี่ย , ตลาดซีเหมินตงิ และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู�ด และ ปลา
ประธานาธบิด ีพกั:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน ฟร ีWIFI บนรถ , มีนํา้ดืม่บริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ  
พัก 2 ทานตอ

หอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยว 
(จายเพิ่ม) 

วันที่ 03 – 06 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 12,888.- 4,500 

วันที่ 04 - 07 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 05 - 08 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรยีด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 09 - 12 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรยีด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 19 - 22 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรยีด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ 2563  
** เพิ่มพีเรียด ** 

13,888.- 4,500 

วันที่ 08 – 11 กุมภาพนัธ 2563 ** วนัมาฆบชูา ** 15,888.- 4,500 

วันที่ 09 – 12 กุมภาพันธ 2563 ** วันมาฆบชูา ** 15,888.- 4,500 

วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ 2563 ** เพิ่มพเีรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ 2563 ** เพิ่มพเีรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 06 – 09 มนีาคม 2563 ** เพิ่มพีเรยีด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 07 – 10 มีนาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 12 – 15 มนีาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 20 - 23 มนีาคม 2563 ** เพิ่มพีเรยีด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 22 - 25 มนีาคม 2563 ** เพิ่มพีเรยีด ** 12,888.- 4,500 



 

 

ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 NT/ทรปิ/ตอทาน 
ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 
**ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 26 มีนาคม 2563 เฉพาะพีเรียดที่เดินทางตรงกับวัน
อังคารและวนัพฤหสั ทางสายการบินมกีารปรับเปลี่ยนเวลาบินขาไปจะเปลี่ยนเปน 09.00 
น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ เวลา 12.10 น. ออกจากสนามบินสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ 
และจะถึงสนามบินไถจง ประเทศไตหวัน เวลา 16.55 น. สวนขากลบัเวลาบนิจะกลับเปน
เวลาปกติ ** 

 
**ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 26 มีนาคม 2563 เฉพาะพีเรียดที่เดินทางกลับตรงกับ
วันอังคารและวันพฤหัส ทางสายการบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาเดินทางกลบัดงันี้ ออกจาก
สนามบนิไถจง เวลา 18.00 น. และจะถงึสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ เวลา 20.45 น. 
สวนเวลาบินขาไปจะเปนเวลาปกติ** 
 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร –ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ทาอากาศยานนานาชาติ
ไทจงไทเป-อนุสรณสถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคนืซื่อหลิน 

06.00 น. สมาชกิทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ ประตูทางเขา
หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบนิเวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหนาที่คอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

09.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน 
VIETJET AIR เที่ยวบนิที ่VZ560  

 
 
 
 
 

 

 



 

 

13.45 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติไทจง ประเทศไตหวัน  เมืองไทจง ตั้งอยูในภาค
ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน ผานพธิีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนาํทานรบัสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศ
ไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยงแบบกลอง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศไตหวัน ศูนยกลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกิจ การคา และวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลานคน เมืองไทเปถูกสรางขึ้นตั้งแตปลาย
ศตวรรษที่ 19 สมัยราชวงศชงิ มีอายกุวา 130 ปมาแลว แตยังคงรกัษาไวซึ่ง
วัฒนธรรมอันเกาแก อยางเชน โบราณสถาน ถนนสายเกา และวดัวาอาราม ทีม่ี
คุณคาทางประวตัิศาสตรอยูมากมาย ปจจุบันไทเปเปนหนึง่ในเมอืงขนาดใหญในทวปี
เอเชียที่มียานการคาที่มชีื่อเสียง มีอาหารนานาชาติ บรรยากาศยามคํ่าคืนทีค่กึคัก 
และระบบคมนาคมขนสงสาธารณะทีม่ีประสิทธิภาพ รวมถงึเปนทีต่ั้งของตึก Taipei 
101 ซึ่งเคยเปนตึกที่สูงที่สดุในโลก และมีสถานที่ทองเที่ยว ทัง้ทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมอีกมากมาย 
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเชก 
(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 
สถานทีท่ี่ถอืไดวาเปนสัญญลักษณของ
ประเทศอกีแหงหนึ่ง ตัง้โดดเดนอยูกลางจตุรัส
เสรีภาพ ถกูสรางเพื่อราํลึกและเทดิทูนถงึอดีต
ประธานาธบิด ีเจียง ไคเชค็ ผูนําที่ไดรับความ
เคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน สถาปตยกรรมการกอสรางเปน
ลักษณะแบบจีน ตวัอาคารเปนสีขาว ผนงัทําดวยหินออนทัง้ 4 ดาน หลงัคาสีน้ําเงนิ
รูปทรง 8 เหลี่ยม สวนบนเปนรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ�าเทียนฐานในกรุง
ปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทั้งหมด 89 ขั้นเทากับอายุของทานประธานาธบิด ี
ภายในอาคารจะมีรปูปم�นจําลองของทาน เจียง ไคเชค็ ทาํขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาด
ใหญในทานัง่ทีม่ีใบหนายิม้แยมตางจากรูปปم�นของทานในที่อื่นๆ ซึ่งจะมทีหารยืนเฝ�า
ไว 2 นายอยูตลอดเวลา กาํแพงดานหลังจะมปีรัชญาที่ทานใชในการปกครองประเทศ 



 

 

3 คําคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร และไฮไลทอกีอยางหนึ่งคือ “พิธี
เปล่ียนเวรทหาร” ซึง่มีขึ้นทุกๆ ตนชัว่โมง ตัง้แตเวลา 10:00 - 16:00 น.   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เปนตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดในกรงุไทเป และโดงดงัที่สดุอกีดวย ของขายที่นี่แทบจะมคีรบทุก
อยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เส้ือผา รองเทา  เปดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุนี ้
ซื่อหลินเลยกลายเปนสถานที่ Night Life อันโดงดงัของไตหวัน เชญิทานอิสระชอป
ปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลนิ…. เพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง 

ที่พกั โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่อง     ขนมพายสับปะรด-อทุยานเหยหลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟم�น-ตกึไทเป 101  
 (ไมรวมคาขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-รานเครื่องสําอางค-ตลาดกลางคืนยานซี      

เหมินตงิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
นําทานแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor 
Pineapple Cake) ขนมที่ถอืไดวามี
แหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เนือ้แป�งหอมเนย
หอหุมแยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และ
ความมันของเนยเล็กนอย ผสมกบัรสเปรี้ยวของ
สับปะรด ทาํใหมีรสชาตทิี่กลมกลอมจนเปนที่
นิยม ดวยรสชาติที่เปนเอกลกัษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพายสับปะรดเปนขนมทีข่ึ้น
ชื่อของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนกต็องซื้อเปนของฝากติดมือกลับบาน 
นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยงัมขีนมอกีมากมายใหเลือกชิม และเลือกซื้อ เชน 
ขนมพระอาทติย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระใหทกุทานเดินเลือกซื้อขนม 
นําทานเดินทางสู อทุยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลกัษณะเปนแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดทีม่ีชื่อเสียงเตม็ไปดวยโขดหินทีม่ีรูปทรงแปลกตา
และงดงาม ซึง่เกิดจากการกดักรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ



 

 

เปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรปูรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชิน ีและ
รองเทาเทพธิดา รปูเทียน ดอกเห็ด เตาหู รงัผึ้ง ซึง่มีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวนั 
และ ทัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง เมนอูาหารทะเลสไตล
ไตหวัน (3) 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen 
Old Street) ตั้งอยูบนเขา ทศันียภาพสวยงาม 
ดานหลังเปนภูเขา ดานหนาเปนววิทะเลจีหลง แตเดิม
เคยเปนหมูบานเล็กๆ ที่โอบลอมดวยทวิเขา และ
มองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ หมูบานแหงนี้อดตีเคยเปน
เหมืองทองคําที่มชีื่อเสียงตัง้แตสมัยกษตัริยกวงสวี้ 
แหงราชวงศชงิ โดยตัง้แตชวงป ค.ศ. 1890 ไดมีการสํารวจพบแรทองคํา ญี่ปุ�นที่เปน
ผูครอบครองไตหวันขณะนั้น ไดเนรมิตใหที่นี่เปนเหมอืงทอง โดยใชแรงงานหลักคือ
เชลยศึก ซ่ึงนาํมาซ่ึงความมั่งคัง่และคกึคกัใหกบัเมือง แตเมื่อแรทองคาํรอยหรอ จน
บริษัทเอกชนของไตหวันที่มารับชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตองประสบภาวะขาดทุน
จนตองปดกิจการไปในที่สดุ จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางของญีปุ่�นอยางสตูดิโอจิบลิ 
ไดใชเปนฉากหลงัของหนังการตูนที่โดงดงัจนควารางวัลออสการมาครองในป 2002 
กับเรื่อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนีภ้ายในหมูบานที่เตม็ไปดวยอาคารโบราณ
ยอนยุคอนัเปนเสนหหลกัของเมืองนี้ ทัง้สองขางทาง มีสินคาขายอยูมากมาย ไมวาจะ
เปน ของที่ระลึก อาหารทองถิ่น ชดุเสื้อผากี่เพา รานอาหาร รานนํ้าชา เปนตน 
*** หมายเหต ุหากทริปเดนิทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวนัเสารและอาทิตย
จะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการนั่งรถเมลของไตหวัน 
***   



 

 

 นําทานถายรูปกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ�าที่สูงที่สดุในไตหวัน และ
เคยเปนตกึที่สงูที่สดุในโลกในป ค.ศ. 2004  
ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร มีทัง้หมด 
101 ชั้น ชัน้ 1-5 จะเปนสวนของหอง
สรรพสินคาและรานอาหารตางๆ โดยมีสินคา
มากมายใหทานเลือกชอป ทัง้สินคาทัว่ไป ไป
จนถึงสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน 
Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega 
เปนตน ชัน้ 6-8 เปนศูนยกลางหองคอนโทรลของตกึ ชึ้น 9-84 เปนออฟฟศเปดให
เชา ชั้น 85 เปนรานอาหารและรานกาแฟ ชั้น 88,89,91 เปนชั้นที่จะเปนจดุชมวิว 
และชั้น 101 จะเปนออฟฟสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถกูออกแบบโดย
สถาปนคิชาวไตหวัน คือ ซ ีวาย ล ีโดยรปูแบบของอาคารเปนการผสมผสานกันอยาง
ลงตวัระหวางวทิยาศาสตรและไสยศาสตรคือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและ
แผนดนิไหว หรอืระบบลกูตุมแดมเปอร อันทันสมัยมีนํา้หนกัถึง 660 เมตรกิตัน กับ
การตกแตงดวยรูปหัวมงักรทีมุ่มอาคารทัง้ 4 ดานทุกชวงชั้นเพือ่ขับไลภตูผิีปศาจ ตาม
หลักความเชื่อและคาํบอกเลาของซินแส นอกจากนั้นตกึนี้ยังมีลิฟทที่เรว็ที่สดุในโลก ที่
ความเร็ว 1,080 เมตรตอนาที ใชเวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาที
เทานั้น (ราคาทัวรไมรวมคาขึน้ลฟิทที่เรว็ทีส่ดุในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 
ราคา 600 NTD )   
นําทานเดินทางสู วัดหลงซาน (Longshan Temple) ชื่อไทย จะชื่อวา วัดเขา
มังกร  ซึ่งเปนวดัที่เกาแกที่สดุวัดหนึ่งในประเทศไตหวัน ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ. 1738 
โดยชาวจีนผูอพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และไดรับการบูรณะปฏิสงัขรณหลายครัง้
ตามกาลเวลา อกีทัง้เปนสถานที่ประดิษฐานสิง่ศักดิ์สิทธิ์ เทพเจาองคตางๆ กวา 165 
องค อาทิ พระโพธิสตัวกวนอมิพระประธานของวัด เจาแมทับทิม เทพเจากวนอู เปน
ตน ทานสามารถขอพรใหแคลวคลาดปลอดภยั มคีวามสุขในชวีติครอบครวั ปลอด
โรคภัย 
นําทานเดินทางสู รานเครื่องสําอางค (Cosmetics Shop) ชื่อดังของประเทศ
ไตหวัน หนึง่ในสถานทีช่อปปم�งทีต่องไปเยอืนสักครั้ง เพราะเครื่องสําอางคที่ประเทศ



 

 

ไตหวันมีราคาถกูวาที่ประเทศไทยมาก  ไมวาจะเปนแบรนดที่ผลติขึ้นเองในประเทศ 
เชน My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดทองถิ่น ผลติภัณฑจาก
ประเทศเกาหลี หรือแมกระทัง้ญี่ปุ�นอยาง Shiseido, Biore, Majorica เปนตน 
ซึ่งราคาจะถูกพอๆ กับประเทศที่นําเขามา และสินคาบางชิ้นอาจจะราคาถูกกวาดวย
ซํ้า  อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมนิติง (Ximending Night Market) 
ไนทมาเกต็ทีม่ีชื่อเสียง อกีหนึง่ไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอปปم�งทีม่ีลกัษณะเปน
ตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรงุเทพ ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัย
ของเหลาวัยรุนไตหวันและนกัทองเที่ยว สินคาที่น่ีจะมีทัง้สินคาแฟชัน่ทั่วไป และสินคา
แบรนดเนม เชน Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เปนตน มี
รานคาของฝาก กิ๊ฟชอ็ป สไตลวัยรุนมากมาย รวมไปถึงคาเฟ� แหลงแฮงเอาต 
รานอาหาร และสตรทีฟู�ด สินคาแฟชั่นเทรนใหมที่หลากหลาย เชญิทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

คํ่า            อิสระรบัประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง…. เพื่อความสะดวกใน  
การชอปปم�ง 

ที่พกั         โรงแรม Relite Hotel หรือเทยีบเทา 

 

วันทีส่าม     ศูนยสรอยสุขภาพและDUTY FREE -หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัด
พระถังซัมจัง่วดัเหวนิหวู-ชิมชาอูหลง-ตลาดกลางคนืฟ�งเจ่ีย 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปนศูนย
เครื่องประดับที่ทาํจากเจอรเมเนียมเพื่อสุขภาพ ชวยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหติ 
อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ และยงัสามารถดดูรงัสีตางๆ เชน แสง
จากทวีี หรือ รังสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย เจอรเมเนียมถือเปนเครื่องประดับลํ้า
คาของไตหวันมาตัง้แตโบราณจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้นยงัมี หยกไตหวัน (หยกตา
แมว) และปะการังแดง ที่เปนของฝากขึ้นชื่อของไตหวันและเปนทีน่ิยมอยางมากใน
เอเชีย) และภายในรานจะมีสินคาปลอดภาษี DUTY FREE ซึง่มีสินคาแบรนดเนม
ชั้นนําใหทานไดเลือกซือ้มากมายในราคาที่ถกูเปนพิเศษ 



 

 

นําทานเดินทางสู หนานโถว เพือ่ ลองเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา (Sun Moon 
Lake) ทะเลสาบนํา้จืดที่ใหญที่สุดในไตหวัน ตั้งอยูในเมอืงหยูชี มณฑลหนานโถว 
ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน ตั้งอยูสูงเหนอืกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 748 เมตร 
มีพื้นทีท่ั้งหมดกวา 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวยเทือกเขาสงูใหญ มคีวามสูง
ตั้งแต 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเปนวิวทวิเขาที่สวยงาม จนไดรับการ
ขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคอืพื้นนํา้สีฟ�าอมเขียวสอง
ประกายอยางสวยงาม เมือ่มองในมมุสงู ทางดานฝم�งตะวันออกมีลกัษณะคลายกับ
พระอาทติย และทางดานตะวันตกจะคลายกับพระจันทรเส้ียว โดยมีเกาะลาล ูเปนตัว
แบงอาณาเขตอยูตรงกลาง จนกลายเปนที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นอกจาก
ทิวทศันธรรมชาติที่สวยงามแลว บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอมไปดวยวัดวา
อารามนอยใหญที่สวยงามอกีหลายแหง สถานที่แหงนี้จึงนบัเปนแหลงทองเที่ยวสดุโร
แมนตกิยอดนิยมของนกัทองเที่ยวทัว่โลกและคูรกัชาวไตหวันเปนอยางมาก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง เมนปูลาประธานาธิบดี (5) 
บาย  นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจ่ัง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอฐัิของ

พระพทุธเขาที่อันเชญิมาจากชมพูทวีป เปนอกีวดัหน่ึงทีต่องมาเยือนหากไดมาที่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วดันีม้ีรูปปم�นพระถงัซมัจั๋งใหนมัสการ อีกทั้งมวีิวทะเลสาบที่
สวยงาม และพพิิธภัณฑที่จดัแสดงประวตัิของพระถังซาํจั๋ง ภายในวดัมีบรรยาการที่
สวย เงียบสงบ  

 นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นกัทองเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา วัดกวนอู ตัง้อยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวดัศกัดิ์สิทธอกีแหง
หนึ่งของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสีจะคลายคลึง
กับพระราชวังตองหามกูกงในเมืองปกกิ่ง ประเทศจีน ดานหนาทางเขาวดัจะมีสิงโต
หินออน 2 ตวั ซึง่มีมูลคาตวัละ 1 ลานเหรียญไตหวัน ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรปู
ปم�นของศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอ ูเทพเจาแหงความซื่อสตัย 
ประชาชนชาวไตหวันนับถือองคเทพเจากวนอูเปนอยางมากเพราะมีความเชื่อวาเทพ
เจากวนอูเปนภาคหนึง่ขององคเงก็เซียนฮองเต ที่จุติลงมาโปรดสตัว เชื่อกันวาบารมี
ของทานสามารถขจดัภตูผีปศาจ คลาดแคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการ
เจริญรุงเรอืง  



 

 

 นําทานแวะ ชิมชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ  ที่จะนิยมปลูกกันมากทาง
แถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่นีท่ําใหชาทีน่ี่
มีรสชาตดิกีลมกลอม และพันธุชาของที่นี่ยงัเปนพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทย
ทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดวย อิสระชมิชาและเลือกซื้อเปนของฝากตาม
อัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย (Feng Chia Night Market) ตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน มคีวามนาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น และ
ของกินตางๆ ทัง้อาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทาํให
ดึงดดูทัง้นกัทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย มีสิ่งที่นาสนใจสําหรับคนทกุเพศทกุ
วัย เชญิทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 
 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจ่ีย…. เพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง 

 
ที่พกั โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี่   หมูบานสายรุง-ทาอากาศยานนานาชาตไิทจง-กรุงเทพมหานคร 

เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง (Rainbow Village) สถานที่เชค็อินชคิๆ ใน
เมืองไถจง ไตหวัน เปนหมูบานเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเดนสะดดุตา เปนหมูบานเกา
ของทหารผานศกึในยคุสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ที่ตอนแรก
ก็เกอืบจะถกูรื้อทิ้ง แตไดมีทหารเกาชือ่ Huang Yung-Fu ปจจุบันอายุ 95 ป 
(2018) หรอืเรียกกันวา อากงฝู เปนคนวาดรปูและลวดลายตางๆ น้ีเองทัง้หมด เปน
การสงทายกอนที่จะจากไป หมูบานสายรุงแหงนี้ชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการ
ประกาศจากทางรฐับาลใหเปนพื้นที่อนุรกัษ และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวชื่อดงัของ
เมืองไทจง  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติไทจง เพื่อเดินทางกลบัสู
ประเทศไทย  

14.30 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสาย
การบนิ VIETJET AIR เที่ยวบนิที่ VZ561 

17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอม
ความประทับใจ 

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

 
 
หมายเหต ุ:  หากลูกคาทานใดไมเขารานสนิคาพืน้เมือง หรือ รานใดๆกต็ามที่ระบุไวใน
รายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดกต็าม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม ทานละ 300NT โดยไกด
ทองถิน่จะเปนผูเก็บเงนิจากลกูคาโดยตรง 
 
 
 
 
 



 

 

**ราคาสาํหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเครื่องบิน 8,888 บาท** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิัทฯทราบในวนัจองทวัร * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตวัทานเอง ** 

บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่น
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบริการรวม 
  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
  คาระวางนํ้าหนกักระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 

กก./1ใบ 
  คาเบี้ยประกันอบุัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 NT/ทรปิ/ตอทานคา

ทิป ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เดก็ตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ) 

× คาใชจายสวนตวัของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนงัสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครือ่งดืม่ 
คาซกัรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวนั กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอกีครั้ง 
(เนื่องจากทางไตหวันไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานกัระยะสั้นในประเทศไตหวนัไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณทีี่กระเป�าสัมภาระทีม่ีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว 
× คามคัคุเทศกทองถิ่น และหวัหนาทวัรอาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 10 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปใน
วันอื่นตอไป โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลงัจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทาํการ
จองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทวัรเตม็จาํนวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

  หากไมชาํระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนญุาตตดัที่นัง่ใหลกูคาทานอื่นที่รออยู 

  หากชําระไมครบตามจํานวน บรษิัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไมมี
เงื่อนไข 

  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทัง้หมดนี้แลว 



 

 

  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบรษิัทฯขอ
สงวนสทิธิ์ไมรับผดิชอบคาเสยีหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทวัรชาํระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสทิธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพื่อความถกูตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษิทั 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถงึ 10 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตตุางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 
การประทวง, การนดัหยดุงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกั
สําหรับผูสูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษิัทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนกังานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนือ่งจากเปนการเหมาจายกบัตวัแทน
ตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  

12. กรณตีองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมมคีาใชจายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทติย รถ
อาจจะตดิ อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพนิิจ



 

 

ของมคัคุเทศก และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดนิทางใน
บางครัง้ทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดืม่ทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบรกิารวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคเุทศกและคนขบัจะเปนผูบรหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเปนหลกั จงึขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทาํใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตดั
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

17. กรณมีี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอน
การจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึง่
เปนสิ่งที่อยูเหนอืการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

18. กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายคุรรภทีช่ัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคมุของบริษทัฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด..................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..........หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเนื้อววั  ไมทานเนื้อหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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10    


