
 

 

รหัสทัวร TTN1903869 
ทัวรไตหวัน ซุปตาร... ปะ ป�ะ ป�า ป�า ภาค 2  4 วนั 3 คืน (VZ) 
ไทจง   ทะเลสาบสริุยันจันทรา   ต่ืนตากับหมูบานสายรุง 
อุทยานเหยหลิ่ว  เมืองไทเป   อนุสรณสถานเจียงไคเชก 
ไตหวัน ณ ตึกไทเป 101 
ชิม ชอป ชิว ณ ตลาดฟ�งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน 
เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู�ด และ ปลาประธานาธิบดี 

 



 

 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ  
พัก 2 ทานตอ

หอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเด่ียว  
(จายเพ่ิม) 

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

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

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

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

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

วันที่ 30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ 2563  
** เพ่ิมพีเรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 08 – 11 กุมภาพันธ 2563 ** วนัมาฆบูชา ** 15,888.- 4,500 

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

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

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

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

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2563 ** เพ่ิมพีเรียด ** 13,888.- 4,500 

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

วันที่ 12 – 15 มีนาคม 2563 ** เพ่ิมพีเรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2563 ** เพ่ิมพีเรียด ** 13,888.- 4,500 

วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2563 ** เพ่ิมพีเรียด ** 12,888.- 4,500 



 

 

ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,000 NT/ทริป/ตอทาน 
ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

 
**ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 26 มีนาคม 2563 เฉพาะพีเรียดที่เดินทางตรงกับวัน
อังคารและวันพฤหัส ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินขาไปจะเปลี่ยนเปน 09.00 
น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เวลา 12.10 น. ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ และจะถึงสนามบินไถจง ประเทศไตหวัน เวลา 16.55 น. สวนขากลับเวลาบิน
จะกลับเปนเวลาปกติ ** 

 
**ต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 26 มีนาคม 2563 เฉพาะพีเรียดที่เดินทางกลับตรงกับ
วันอังคารและวันพฤหัส ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางกลับดังนี้ ออกจาก
สนามบินไถจง เวลา 18.00 น. และจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เวลา 20.45 น. 
สวนเวลาบินขาไปจะเปนเวลาปกติ** 
 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร –ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ทาอากาศยาน

นานาชาตไิทจงไทเป-อนุสรณสถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
06.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหนาที่คอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

09.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน 
VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ560  

 
 
 
 
 
13.45 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติไทจง ประเทศไตหวัน  เมืองไทจง ตั ้งอยูในภาค

ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน ผานพิธีการ



 

 

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่น
ประเทศไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยงแบบกลอง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวง
ของประเทศไตหวัน ศูนยกลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การคา และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ลานคน เมืองไทเปถูกสรางขึ้น
ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 สมัยราชวงศชิง มีอายุกวา 130 ปมาแลว แตยังคงรักษา
ไวซึ่งวัฒนธรรมอันเกาแก อยางเชน โบราณสถาน ถนนสายเกา และวัดวาอาราม ที่
มีคุณคาทางประวัติศาสตรอยูมากมาย ปจจุบันไทเปเปนหนึ่งในเมืองขนาดใหญใน
ทวีปเอเชียที่มียานการคาที่มีชื่อเสียง มีอาหารนานาชาติ บรรยากาศยามคํ่าคืนที่
คึกคัก และระบบคมนาคมขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนที่ต้ังของตึก 
Taipei 101 ซึ ่งเคยเปนตึกที ่สูงที ่สุดในโลก และมีสถานที่ทองเที ่ยว ทั ้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกมากมาย 
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียง
ไ ค เ ช ก  ( Chiang Kai- Shek 
Memorial Hall) สถานที ่ท ี ่ถ ือไดวา
เปนสัญญลักษณของประเทศอีกแหง
หนึ่ง ตั้งโดดเดนอยูกลางจตุรัสเสรีภาพ 
ถูกสรางเพื ่อรําลึกและเทิดทูนถึงอดีต
ประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูนําที่ไดรับ
ความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน สถาปตยกรรมการกอสราง
เปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหินออนทั้ง 4 ดาน หลังคาสี
นํ้าเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม สวนบนเปนรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ�าเทียนฐาน
ในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทั้งหมด 89 ขั้นเทากับอายุของทาน
ประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรูปปم�นจําลองของทาน เจียง ไคเช็ค ทําขึ้นมาจาก
ทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญในทานั่งที่มีใบหนายิ้มแยมตางจากรูปปم�นของทานในที่อื่นๆ 
ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพงดานหลังจะมีปรัชญาที่ทานใช
ในการปกครองประเทศ 3 คําคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร 



 

 

และไฮไลทอีกอยางหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร” ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ตนชั่วโมง ตั้งแต
เวลา 10:00 - 16:00 น.   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เปนตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดในกรุงไทเป และโดงดังทีสุ่ดอีกดวย ของขายที่น่ีแทบจะมีครบ
ทุกอยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เส้ือผา รองเทา  เปดจนถึงเที่ยงคืน เพราะ
เหตุน้ี ซื่อหลินเลยกลายเปนสถานที่ Night Life อันโดงดังของไตหวัน เชิญทาน
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน….  
 เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่สอง     ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟم�น-ตึกไทเป 101  
 (ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน 89)-วัดหลงซาน-รานเคร่ืองสําอางค- 
 ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมที่ถือไดวา
มีแหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เนื้อแป�งหอม
เนยหอหุ มแยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน 
และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับรสเปรี้ยว
ของสับปะรด ทําใหมีรสชาติที่กลมกลอมจนเปนที่
นิยม ดวยรสชาติที่เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร 
ทําใหขนมพายสับปะรดเปนขนมที่ขึ้นชื่อของเกาะ
ไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนก็ตองซื้อเปนของฝากติดมือกลับบาน นอกจากขนม
พายสับปะรดแลว ยังมีขนมอีกมากมายใหเลือกชิม และเลือกซื้อ เชน ขนมพระ
อาทิตย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระใหทุกทานเดินเลือกซื้อขนม 
นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเปนแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดที่มีชื ่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรง
แปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของนํ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียร



 

 

ราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้ง
เกาะไตหวัน และ ทั่วโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูอาหารทะเลสไตล
ไตหวัน (3) 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจิ่วเฟ น (Jiufen Old Street) ตั้งอยู�م บนเขา 
ทัศนียภาพสวยงาม ดานหลังเปนภูเขา ดานหนา
เปนวิวทะเลจีหลง แตเดิมเคยเปนหมูบานเล็กๆ ที่
โอบลอมดวยทิวเขา และมองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ 
หมู บ านแหงนี ้อดีตเคยเปนเหมืองทองคําที ่มี
ชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ แหงราชวงศชิง 
โดยตั้งแตชวงป ค.ศ. 1890 ไดมีการสํารวจพบแรทองคํา ญี่ปุ�นที่เปนผูครอบครอง
ไตหวันขณะนั้น ไดเนรมิตใหที่นี่เปนเหมืองทอง โดยใชแรงงานหลักคือเชลยศึก ซึ่ง
น ํามาซึ ่งความมั ่งคั ่งและคึกคักใหกับเมือง แตเม ื ่อแร ทองคําร อยหรอ จน
บริษัทเอกชนของไตหวันที่มารับชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตองประสบภาวะ
ขาดทุนจนตองปดกิจการไปในที่สุด จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางของญี่ปุ�นอยาง
สตูดิโอจิบลิ ไดใชเปนฉากหลังของหนังการตูนที่โดงดังจนควารางวัลออสการมา
ครองในป 2002 กับเรื่อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมูบานที่เต็มไป
ดวยอาคารโบราณยอนยุคอันเปนเสนหหลักของเมืองนี้ ทั้งสองขางทาง มีสินคา
ขายอยู มากมาย ไมว าจะเปน ของที ่ระลึก อาหารทองถิ ่น ชุดเสื ้อผากี ่เพา 
รานอาหาร รานน้ําชา เปนตน 
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตย
จะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะ
ไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการนั่งรถเมลของ
ไตหวัน ***   



 

 

 นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ�าที่สูงที่สุดในไตหวัน และ
เคยเปนตึกที ่ส ูงที ่ส ุดในโลกในป ค.ศ. 
2004  ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร 
มีทั้งหมด 101 ชั้น ชั ้น 1-5 จะเปนสวน
ของหองสรรพสินคาและรานอาหารตางๆ 
โดยมีสินคามากมายใหทานเลือกชอป ทั้ง
สินคาทั ่วไป ไปจนถึงสินคาแบรนดเนม
มากมาย เชน Gucci, Louis Vuitton, 
Dior, Omega เปนตน ชั้น 6-8 เปนศูนยกลางหองคอนโทรลของตึก ชึ้น 9-84 
เปนออฟฟศเปดใหเชา ชั้น 85 เปนรานอาหารและรานกาแฟ ชั้น 88,89,91 เปน
ชั้นที่จะเปนจุดชมวิว และชั้น 101 จะเปนออฟฟสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้ถูก
ออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตหวัน คือ ซี วาย ลี โดยรูปแบบของอาคารเปนการ
ผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางวิทยาศาสตรและไสยศาสตรคือเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลมและแผนดินไหว หรือระบบลูกตุ มแดมเปอร อันทันสมัยมี
นํ้าหนักถึง 660 เมตริกตัน กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ดาน
ทุกชวงชั ้นเพื ่อขับไลภูติผีปศาจ ตามหลักความเชื ่อและคําบอกเลาของซินแส 
นอกจากนั้นตึกนี้ยังมีลิฟทที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 1,080 เมตรตอนาที ใช
เวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเทานั้น (ราคาทัวรไมรวมคาขึ้น
ลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD )   
นําทานเดินทางสู วัดหลงซาน (Longshan Temple) ชื่อไทย จะชื่อวา วัดเขา
มังกร  ซึ่งเปนวัดที่เกาแกที่สุดวัดหน่ึงในประเทศไตหวัน ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ. 1738 
โดยชาวจีนผูอพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และไดรับการบูรณะปฏิสังขรณหลายครั้ง
ตามกาลเวลา อีกทั้งเปนสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจาองคตางๆ กวา 
165 องค อาทิ พระโพธิสัตวกวนอิมพระประธานของวัด เจาแมทับทิม เทพเจากวน
อู เปนตน ทานสามารถขอพรใหแคลวคลาดปลอดภัย มีความสุขในชีวิตครอบครัว 
ปลอดโรคภัย 
นําทานเดินทางสู รานเครื่องสําอางค (Cosmetics Shop) ชื่อดังของประเทศ
ไตหวัน หน่ึงในสถานที่ชอปปم�งที่ตองไปเยือนสักครั้ง เพราะเครื่องสําอางคที่ประเทศ
ไตหวันมีราคาถูกวาที่ประเทศไทยมาก  ไมวาจะเปนแบรนดที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ 



 

 

เชน My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึงแบรดทองถิ ่น ผลิตภัณฑจาก
ประเทศเกาหลี หรือแมกระทั้งญี่ปุ�นอยาง Shiseido, Biore, Majorica เปนตน 
ซึ่งราคาจะถูกพอๆ กับประเทศที่นําเขามา และสินคาบางชิ้นอาจจะราคาถูกกวา
ดวยซํ้า  อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night Market) 
ไนทมาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอปปم�งที่มีลักษณะเปน
ตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรุงเทพ ศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเที่ยว สินคาที่นี่จะมีทั้งสินคาแฟชั่นทัว่ไป 
และสินคาแบรนดเนม เชน Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas 
เปนตน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย รวมไปถึงคาเฟ� แหลงแฮง
เอาต รานอาหาร และสตรีทฟู�ด สินคาแฟชั่นเทรนใหมที่หลากหลาย เชิญทานอิสระชอป
ปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง….  
 เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่สาม     ศูนยสรอยสุขภาพและDUTY FREE -หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา- 
 วัดพระถังซัมจ่ังวัดเหวินหวู-ชิมชาอูหลง-ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปนศูนย
เครื่องประดับที่ทําจากเจอรเมเนียมเพื่อสุขภาพ ชวยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต 
อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ และยังสามารถดูดรังสีตางๆ เชน 
แสงจากทีว ี หรือ รังสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย เจอรเมเนียมถือเปน
เครื่องประดับลํ้าคาของไตหวันมาต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ันยังมี หยก
ไตหวัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เปนของฝากขึ้นชื่อของไตหวันและเปนที่
นิยมอยางมากในเอเชีย) และภายในรานจะมีสินคาปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมี
สินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาท่ีถูกเปนพิเศษ 
นําทานเดินทางสู หนานโถว เพื่อ ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon 
Lake) ทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดในไตหวัน ตั้งอยูในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว 



 

 

ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน ตั้งอยูสูงเหนือกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 748 
เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกวา 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวยเทือกเขาสูงใหญ มี
ความสูงตั้งแต 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเปนวิวทิวเขาที่สวยงาม จน
ไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือพื้นนํ้าสีฟ�าอม
เขียวสองประกายอยางสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง ทางดานฝم�งตะวันออกมีลักษณะ
คลายกับพระอาทิตย และทางดานตะวันตกจะคลายกับพระจันทรเสี้ยว โดยมีเกาะ
ลาลู เปนตัวแบงอาณาเขตอยูตรงกลาง จนกลายเปนที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยัน
จันทรา นอกจากทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงามแลว บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยังราย
ลอมไปดวยวัดวาอารามนอยใหญที่สวยงามอีกหลายแหง สถานที่แหงนี้จึงนับเปน
แหลงทองเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนักทองเที่ยวทั่วโลกและคูรักชาวไตหวัน
เปนอยางมาก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี 
(5) 
บาย  นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิ

ของพระพุทธเขาที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เปนอีกวัดหนึ่งที่ตองมาเยือนหากไดมา
ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดน้ีมีรูปปم�นพระถังซัมจั๋งใหนมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบ
ที่สวยงาม และพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติของพระถังซําจั๋ง ภายในวัดมีบรรยาการ
ที่สวย เงียบสงบ  

 นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา วัดกวนอู ตั้งอยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์สิทธอีก
แหงหนึ่งของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสีจะ
คลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงในเมืองปกกิ่ง ประเทศจีน ดานหนาทางเขา
วัดจะมีสิงโตหินออน 2 ตัว ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน ภายในจะเปนที่
ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหง
ความซื่อสัตย ประชาชนชาวไตหวันนับถือองคเทพเจากวนอูเปนอยางมากเพราะมี
ความเชื่อวาเทพเจากวนอูเปนภาคหนึ่งขององคเง็กเซียนฮองเต ที่จุติลงมาโปรด
สัตว เช่ือกันวาบารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปศาจ คลาดแคลวจากอันตรายเเละ
ชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง  



 

 

 นําทานแวะ ชิมชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ ที่จะนิยมปลูกกันมาก
ทางแถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่นี่ทํา
ใหชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกลอม และพันธุชาของที่นี่ยังเปนพันธุชาที่นํามาปลูกใน
ประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเปน
ของฝากตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย (Feng Chia Night Market) ตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน มีความนาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น 
และของกินตางๆ ทั้งอาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทํา
ใหดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย มีสิ่งที่นาสนใจสําหรับคนทุก
เพศทุกวัย เชิญทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย…. เพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง 
ที่พัก โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่   หมูบานสายรุง-ทาอากาศยานนานาชาตไิทจง-กรุงเทพมหานคร 
 
เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง (Rainbow Village) สถานที่เช็คอินชิคๆ ใน
เมืองไถจง ไตหวัน เปนหมูบานเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเดนสะดุดตา เปนหมูบาน
เกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ที่
ตอนแรกก็เกือบจะถูกรื้อทิ้ง แตไดมีทหารเกาชื่อ Huang Yung-Fu ปจจุบันอายุ 
95 ป (2018) หรือเรียกกันวา อากงฝู เปนคนวาดรูปและลวดลายตางๆ นี้เอง



 

 

ทั้งหมด เปนการสงทายกอนท่ีจะจากไป หมูบานสายรุงแหงน้ีช่ือเสียงระดับประเทศ 
และมีการประกาศจากทางรัฐบาลใหเปนพื ้นที ่อนุรักษ และกลายเปนสถานที่
ทองเที่ยวช่ือดังของเมืองไทจง  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติไทจง เพื่อเดินทางกลับสู
ประเทศไทย  

14.30 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดย
สายการบิน             VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ561 

17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

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

 
หมายเหตุ :  หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพ้ืนเมือง หรือ รานใดๆก็ตามที่ระบุไวใน
รายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม ทานละ 300NT โดย

ไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง  
 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเคร่ืองบิน 8,888 บาท** 

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ 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 



 

 

 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 

กก./1ใบ 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,000 NT/ทริป/ตอทาน

คาทิป ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคา
ทิปเทาผูใหญ) 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางไตหวันไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศไตหวันไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 10 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 มัดจําทานละ 8,000 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 10 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 อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

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 มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เนื ่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

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

ชั่วโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

17. กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

18. กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด..................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..........หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง 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  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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


