
 

 

รหัสทัวร TTN2000418 
ทัวรไตหวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหยหลิว่ ซุปตาร... ปะ ป�ะ ป�า ป�า ภาค2 4วัน 3คืน 
(VZ) 

อนุสรณสถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซือ่หลิน – อุทยานเหยหลิ่ว - เมืองโบราณจ่ิวเฟم�น-
ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน -รานเครื่องสําอาง - ตลาดกลางคนืยานซีเหมินติง - ยานซีเหมิ
นติง - ศนูยสรอยสุขภาพและDUTY FREE – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัพระถัง
ซัมจั่งวัดเหวินหวู - ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย – หมูบานสายรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โดยสายการบิน VIETJET AIR 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 NT/ทริป/ตอทาน 
ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ) 
 
**ต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 26 มนีาคม 2563 เฉพาะพเีรียดท่ีเดินทางตรงกับวัน
อังคารและวันพฤหัส ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินขาไปจะเปลี่ยนเปน 
09.00 น. พรอมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ เวลา 12.10 น. ออกจากสนามบินสุวรรณ
ภูมิ กรุงเทพฯ และจะถึงสนามบินไถจง ประเทศไตหวัน เวลา 16.55 น. สวนขากลับ
เวลาบินจะกลับเปนเวลาปกติ ** 

 
**ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 26 มีนาคม 2563 เฉพาะพีเรียดที่เดินทางกลับตรง
กับวันอังคารและวันพฤหัส ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางกลับดังนี้ ออก
จากสนามบินไถจง เวลา 18.00 น. และจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เวลา 
20.45 น. สวนเวลาบินขาไปจะเปนเวลาปกติ** 
 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2 ทานตอหอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยว 
(จายเพิ่ม) 

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

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

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

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

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



 

 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร –ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ทาอากาศยาน
นานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณสถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน 

 

06.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา
หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหนาที่
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

09.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาตไิทจง ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน 
VIETJET AIR เที่ยวบินที ่VZ560  

 
 
 
 
 
13.45 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติไทจง ประเทศไตหวัน  เมืองไทจง ตัง้อยูในภาค

ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญอันดบัท่ี 3 ของมณฑลไตหวัน ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลา
ทองถ่ินประเทศไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เที่ยง บริการอาหารเท่ียงแบบกลอง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของประเทศไตหวัน ศนูยกลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การคา และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลานคน เมืองไทเปถูกสราง
ข้ึนตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 สมัยราชวงศชงิ มีอายุกวา 130 ปมาแลว แตยังคง
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันเกาแก อยางเชน โบราณสถาน ถนนสายเกา และวัดวา
อาราม ท่ีมีคุณคาทางประวตัิศาสตรอยูมากมาย ปจจบุันไทเปเปนหนึ่งในเมือง
ขนาดใหญในทวีปเอเชยีที่มียานการคาที่มชีื่อเสียง มีอาหารนานาชาติ 
บรรยากาศยามคํ่าคืนท่ีคึกคัก และระบบคมนาคมขนสงสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเปนที่ตั้งของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเปนตกึทีสู่งท่ีสุดใน
โลก และมีสถานที่ทองเที่ยว ทั้งทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอีกมากมาย 



 

 

นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียง
ไคเชก (Chiang Kai-Shek 
Memorial Hall) สถานท่ีทีถ่ือไดวา
เปนสัญญลักษณของประเทศอีกแหง
หนึ่ง ตั้งโดดเดนอยูกลางจตุรัสเสรีภาพ 
ถูกสรางเพ่ือรําลึกและเทิดทูนถึงอดีต
ประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูนําที่ไดรับ
ความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน สถาปตยกรรมการ
กอสรางเปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหินออนท้ัง 4 ดาน 
หลังคาสีนํ้าเงินรูปทรง 8 เหล่ียม สวนบนเปนรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอ
ฟ�าเทียนฐานในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีท้ังหมด 89 ข้ันเทากับ
อายุของทานประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรูปปم�นจําลองของทาน เจียง ไค
เช็ค ทําข้ึนมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญในทาน่ังที่มีใบหนายิ้มแยมตางจากรปู
ปم�นของทานในท่ีอ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพง
ดานหลังจะมีปรัชญาทีท่านใชในการปกครองประเทศ 3 คําคือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร และไฮไลทอีกอยางหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวร
ทหาร” ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ตนชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00 - 16:00 น.   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เปนตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดในกรุงไทเป และโดงดังทีสุ่ดอีกดวย ของขายท่ีนีแ่ทบจะมี
ครบทุกอยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เส้ือผา รองเทา  เปดจนถึงเที่ยงคืน 
เพราะเหตุน้ี ซื่อหลินเลยกลายเปนสถานที่ Night Life อันโดงดังของไตหวัน 
เชญิทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน…. เพื่อความสะดวก
ในการชอปปم�ง 

ที่พัก โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง     ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟم�น-ตึกไทเป 101  
 (ไมรวมคาขึ้นตึกชัน้ 89)-วัดหลงซาน-รานเครื่องสําอางค-ตลาดกลางคืน     

ยานซีเหมินติง 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Vigor 
Pineapple Cake) ขนมท่ีถือไดวามี
แหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เนื้อแป�ง
หอมเนยหอหุมแยมสับปะรด รสชาติมคีวาม
หวาน และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับ
รสเปรี้ยวของสับปะรด ทําใหมีรสชาติท่ีกลม
กลอมจนเปนที่นิยม ดวยรสชาติที่เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพาย
สับปะรดเปนขนมที่ข้ึนชื่อของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนกต็องซื้อเปน
ของฝากติดมือกลับบาน นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยังมีขนมอีกมากมาย
ใหเลือกชิม และเลือกซื้อ เชน ขนมพระอาทิตย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระ
ใหทุกทานเดินเลือกซื้อขนม 
นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเปนแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรง
แปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกดักรอนของนํ้าทะเลลมทะเล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน 
หินเศียรราชิน ีและรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รงัผึ้ง ซึ่งมี
ชื่อเสียงท่ัวท้ังเกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูอาหารทะเลสไตล
ไตหวัน (3) 



 

 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจ่ิวเฟم�น (Jiufen 
Old Street) ตัง้อยูบนเขา ทัศนียภาพ
สวยงาม ดานหลังเปนภูเขา ดานหนาเปนวิว
ทะเลจีหลง แตเดิมเคยเปนหมูบานเล็กๆ ที่โอบ
ลอมดวยทิวเขา และมองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ 
หมูบานแหงน้ีอดีตเคยเปนเหมืองทองคําที่มี
ชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษตัริยกวงสว้ี แหงราชวงศชิง โดยตัง้แตชวงป ค.ศ. 1890 
ไดมีการสํารวจพบแรทองคํา ญี่ปุ�นที่เปนผูครอบครองไตหวันขณะนัน้ ไดเนรมิต
ใหที่นี่เปนเหมืองทอง โดยใชแรงงานหลักคือเชลยศึก ซึ่งนํามาซ่ึงความมั่งคั่งและ
คึกคักใหกับเมือง แตเมื่อแรทองคํารอยหรอ จนบริษัทเอกชนของไตหวันที่มารับ
ชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตองประสบภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการไปใน
ท่ีสุด จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางของญี่ปุ�นอยางสตูดิโอจิบลิ ไดใชเปนฉาก
หลังของหนังการตูนที่โดงดังจนควารางวัลออสการมาครองในป 2002 กับเรื่อง  
“SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมูบานท่ีเต็มไปดวยอาคารโบราณยอน
ยุคอันเปนเสนหหลักของเมืองนี้ ทั้งสองขางทาง มีสินคาขายอยูมากมาย ไมวา
จะเปน ของท่ีระลึก อาหารทองถิ่น ชดุเสื้อผากี่เพา รานอาหาร รานน้ําชา เปน
ตน 
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวันเสารและ
อาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น 
ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการนั่ง
รถเมลของไตหวัน ***   

 นําทานถายรูปกบั ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ�าท่ีสูงที่สุดในไตหวัน 
และเคยเปนตึกท่ีสูงที่สุดในโลกในป ค.ศ. 
2004  ความสูงจากพ้ืนดิน 509.2 
เมตร มีท้ังหมด 101 ชัน้ ชั้น 1-5 จะเปน
สวนของหองสรรพสินคาและรานอาหาร
ตางๆ โดยมีสินคามากมายใหทานเลือกช
อป ทั้งสินคาทั่วไป ไปจนถึงสินคาแบรนด
เนมมากมาย เชน Gucci, Louis 



 

 

Vuitton, Dior, Omega เปนตน ชั้น 6-8 เปนศูนยกลางหองคอนโทรลของ
ตึก ชึ้น 9-84 เปนออฟฟศเปดใหเชา ชั้น 85 เปนรานอาหารและรานกาแฟ ชั้น 
88,89,91 เปนชั้นที่จะเปนจุดชมวิว และชั้น 101 จะเปนออฟฟสของทีมงานตกึ
ไทเป 101 ตึกนีถู้กออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตหวัน คือ ซ ีวาย ล ีโดยรปูแบบ
ของอาคารเปนการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางวิทยาศาสตรและไสยศาสตร
คือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผนดินไหว หรือระบบลูกตุมแดมเปอร 
อันทันสมัยมีนํ้าหนักถึง 660 เมตริกตัน กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรที่มมุ
อาคารทั้ง 4 ดานทุกชวงชั้นเพ่ือขับไลภูติผีปศาจ ตามหลักความเชื่อและคําบอก
เลาของซินแส นอกจากนั้นตกึนี้ยังมีลิฟทที่เร็วท่ีสุดในโลก ที่ความเร็ว 1,080 
เมตรตอนาที ใชเวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเทานั้น (ราคา
ทัวรไมรวมคาขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 
NTD )   
นําทานเดินทางสู วัดหลงซาน (Longshan Temple) ชื่อไทย จะชื่อวา วัด
เขามังกร  ซึ่งเปนวดัท่ีเกาแกที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไตหวัน ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ. 
1738 โดยชาวจีนผูอพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และไดรับการบรูณะปฏิสังขรณ
หลายครั้งตามกาลเวลา อีกทั้งเปนสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจาองค
ตางๆ กวา 165 องค อาทิ พระโพธิสัตวกวนอิมพระประธานของวัด เจาแม
ทับทิม เทพเจากวนอู เปนตน ทานสามารถขอพรใหแคลวคลาดปลอดภัย มี
ความสุขในชีวติครอบครัว ปลอดโรคภัย 
นําทานเดินทางสู รานเคร่ืองสําอางค (Cosmetics Shop) ชื่อดงัของ
ประเทศไตหวัน หนึ่งในสถานที่ชอปปم�งที่ตองไปเยือนสักครั้ง เพราะ
เครื่องสําอางคที่ประเทศไตหวันมีราคาถกูวาท่ีประเทศไทยมาก  ไมวาจะเปนแบ
รนดที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ เชน My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึง
แบรดทองถิ่น ผลิตภัณฑจากประเทศเกาหลี หรือแมกระทั้งญีปุ่�นอยาง 
Shiseido, Biore, Majorica เปนตน ซึ่งราคาจะถูกพอๆ กบัประเทศท่ีนําเขา
มา และสินคาบางชิ้นอาจจะราคาถูกกวาดวยซํ้า  อิสระใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night 
Market) ไนทมาเก็ตท่ีมีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอปปم�งที่มี



 

 

ลักษณะเปนตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรงุเทพ ศูนย
รวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเที่ยว สินคาที่นี่จะมีทั้ง
สินคาแฟชั่นท่ัวไป และสินคาแบรนดเนม เชน Onisuka Tiger, New 
Balance, Nike, Adidas เปนตน มรีานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุน
มากมาย รวมไปถึงคาเฟ� แหลงแฮงเอาต รานอาหาร และสตรีทฟู�ด สินคาแฟชั่นเท
รนใหมที่หลากหลาย เชญิทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารค่ํา ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง…. เพื่อความ
สะดวกในการชอปปم�ง 

ที่พัก โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม     ศูนยสรอยสุขภาพและDUTY FREE -หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-
วัดพระถังซัมจ่ังวัดเหวินหวู-ชิมชาอูหลง-ตลาดกลางคืนฟ�งเจ่ีย 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปน
ศูนยเครื่องประดบัที่ทําจากเจอรเมเนียมเพ่ือสุขภาพ ชวยเรื่องของระบบ
ไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ และยังสามารถ
ดูดรงัสีตางๆ เชน แสงจากทีวี หรือ รงัสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย 
เจอรเมเนียมถือเปนเครื่องประดับลํ้าคาของไตหวันมาตัง้แตโบราณจนถึงปจจบุัน 
นอกจากนั้นยังม ีหยกไตหวัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เปนของฝากข้ึน
ชื่อของไตหวันและเปนท่ีนิยมอยางมากในเอเชยี) และภายในรานจะมีสินคา
ปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อ
มากมายในราคาท่ีถูกเปนพิเศษ 
นําทานเดินทางสู หนานโถว เพ่ือ ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun 
Moon Lake) ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในไตหวัน ตัง้อยูในเมืองหยูช ีมณฑล
หนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน ต้ังอยูสูงเหนือกวาระดับนํา้ทะเล
ประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกวา 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวย
เทือกเขาสูงใหญ มีความสูงตั้งแต 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเปน
วิวทิวเขาที่สวยงาม จนไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” 



 

 

จุดเดนคือพื้นนํ้าสีฟ�าอมเขียวสองประกายอยางสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง 
ทางดานฝم�งตะวันออกมลีักษณะคลายกับพระอาทิตย และทางดานตะวันตกจะ
คลายกับพระจันทรเส้ียว โดยมีเกาะลาล ูเปนตัวแบงอาณาเขตอยูตรงกลาง จน
กลายเปนท่ีมาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นอกจากทิวทัศนธรรมชาติที่
สวยงามแลว บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอมไปดวยวดัวาอารามนอยใหญที่
สวยงามอีกหลายแหง สถานท่ีแหงนี้จึงนับเปนแหลงทองเที่ยวสุดโรแมนติกยอด
นิยมของนักทองเที่ยวทั่วโลกและคูรักชาวไตหวันเปนอยางมาก  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลา
ประธานาธิบดี (5) 

บาย  นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิ
ของพระพุทธเขาที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เปนอีกวัดหนึ่งทีต่องมาเยือนหาก
ไดมาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนีม้ีรปูปم�นพระถังซมัจั๋งใหนมัสการ อีกท้ังมีวิว
ทะเลสาบท่ีสวยงาม และพิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวตัิของพระถงัซําจ๋ัง ภายในวัด
มีบรรยาการที่สวย เงียบสงบ  

 นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา วดักวนอ ูต้ังอยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวดัศักดิ์สิทธ
อีกแหงหนึ่งของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสี
จะคลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงในเมอืงปกกิ่ง ประเทศจีน ดานหนา
ทางเขาวัดจะมสิีงโตหินออน 2 ตัว ซึ่งมมีูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 
ภายในจะเปนท่ีประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพ
กวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย ประชาชนชาวไตหวันนับถือองคเทพเจากวนอู
เปนอยางมากเพราะมีความเชื่อวาเทพเจากวนอูเปนภาคหนึ่งขององคเง็กเซียน
ฮองเต ที่จุติลงมาโปรดสัตว เชื่อกันวาบารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปศาจ 
คลาดแคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง  

 นําทานแวะ ชิมชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ ท่ีจะนิยมปลูกกัน
มากทางแถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพ้ืนท่ีสูงและอากาศที่เย็นตลอดปของ
ท่ีนี่ทําใหชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกลอม และพันธุชาของท่ีนี่ยังเปนพันธุชาที่นํามา
ปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย อิสระชมิชาและเลือก
ซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย 



 

 

นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนฟ�งเจ่ีย (Feng Chia Night Market) 
ตลาดกลางคืนที่ใหญทีสุ่ดของประเทศไตหวัน มคีวามนาสนใจอยูท่ีความเปน
ทองถิ่น และของกินตางๆ ท้ังอาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street 
Food ทําใหดึงดดูท้ังนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย มสีิ่งทีน่าสนใจ
สําหรับคนทุกเพศทุกวยั เชญิทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

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

ที่พัก โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี่   หมูบานสายรุง-ทาอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร 

 
เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง (Rainbow Village) สถานท่ีเชค็อินชิคๆ 
ในเมืองไถจง ไตหวัน เปนหมูบานเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเดนสะดดุตา เปน
หมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภัยมาอยูกันท่ี
ไตหวัน ท่ีตอนแรกก็เกือบจะถูกรื้อท้ิง แตไดมทีหารเกาชื่อ Huang Yung-Fu 
ปจจุบันอายุ 95 ป (2018) หรือเรียกกันวา อากงฝู เปนคนวาดรปูและลวดลาย
ตางๆ นี้เองท้ังหมด เปนการสงทายกอนที่จะจากไป หมูบานสายรุงแหงนี้
ชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการประกาศจากทางรัฐบาลใหเปนพ้ืนที่อนุรักษ 
และกลายเปนสถานที่ทองเท่ียวชื่อดังของเมืองไทจง  



 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติไทจง เพ่ือเดินทางกลับ
สูประเทศไทย  

14.30 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดย
สายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินที่ VZ561 

17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

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

 
หมายเหตุ :  หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆก็ตามที่ระบุไวใน
รายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม ทานละ 300NT โดย
ไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง  
 
**ราคาสําหรับลูกคาท่ีไมตองการตั๋วเครื่องบิน 8,888 บาท** 
* ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวนัละ 
10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน 

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   



 

 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือข้ึนเครื่องไดทานละ 
7 กก./1ใบ 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 NT/ทริป/ตอทาน

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

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางไตหวันไดประกาศยกเวนการยืน่วีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศไตหวันไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระท่ีมีนํา้หนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนด
หรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 10 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก
ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดท่ีีจะประสานงานในการ
เดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการ
เดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา
ทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน  

 สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดย
ไมมีเงื่อนไข 

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ
พนักงานขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับ
ใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสยีหายอันเกิดจากความผิดพลาด
จากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู

รวมคณะไมถึง 10 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั

ข้ึนกอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณท่ีีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 



 

 

อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนาํเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 

10 ชัว่โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

17. กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

18. กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผดิชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
 
 
 



 

 

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

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 

 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 
         (..............................................................) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


