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ไตห้วนั ไทจง หนานโถว ไทเป เหยห่ลิว่  
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โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูไ่ทจง ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ตืน่ตากบัหมูบา้นสายรุง้ 

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่ 

เมอืงไทเป อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก ถา่ยรูปคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดฟ่งเจีย่ , ตลาดซเีหมนิตงิ และตลาดซือ่หลนิ 

เมนูพเิศษ... อาหารซฟีู้ ด และ ปลาประธานาธบิด ี
พกั:ไทเป 2 คนื ไทจง 1คนื 

ฟร ีWIFI บนรถ , มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 NT ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง 

 หมูบ่า้นสายรุง้-ตลาดกลางคนืฟ่งเจ ีย่ 

06.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 

เคานเ์ตอร ์E สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง

และน าท่านโหลดสมัภาระ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่10-13 มนีาคม 2562 12,888.- 4,500 

วนัที ่15-18 มนีาคม 2562 13,888.- 4,500 

วนัที ่17-20 มนีาคม 2562 13,888.- 4,500 

วนัที ่22-25 มนีาคม 2562 13,888.- 4,500 

วนัที ่ 24-27 มนีาคม 2562 13,888.- 4,500 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

09.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน VIETJET AIR 

เทีย่วบนิที ่VZ560  

13.45 น.  ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วัน  เมอืงไทจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของ
เกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถ ิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ (Rainbow Village) สถานที่เช็คอนิชคิๆ ในเมืองไถจง 

ไตห้วนั เป็นหมู่บา้นเล็กๆ สสีันสดใส ทีโ่ดดเดน่สะดุดตา เป็นหมูบ่า้นเก่าของทหารผา่นศกึในยุค

สงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันทีไ่ตห้วัน ที่ตอนแรกก็เกือบจะถูกรื้อทิง้ แต่ไดม้ี
ทหารเกา่ชือ่ Huang Yung-Fu ปัจจบัุนอาย ุ95 ปี (2018) หรอืเรยีกกันวา่ อากงฝู เป็นคนวาด
รูปและลวดลายต่างๆ นี้เองทัง้หมด เป็นการส่งทา้ยก่อนทีจ่ะจากไป หมู่บา้นสายรุง้แห่งนี้

ช ือ่เสยีงระดับประเทศ และมกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ และกลายเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง  
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจ ีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ที่สุดของประเทศไตห้วัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิ่น และของกนิต่างๆ ทัง้อาหาร

ทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเที่ยวและคนทอ้งถิน่ได ้

มากมาย มสี ิง่ทีน่่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวยั เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจ ีย่…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม King Bridge Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง      ไทจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู-่ชมิชาอูห่ลง-ไทเป 

 ขนมพายสบัปะรด-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89)-ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ หนานโถว เพื่อ ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) 

ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน ตัง้อยู่ในเมืองหยูช ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของ

เกาะไตห้วัน ตัง้อยู่สูงเหนือกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทัง้หมดกวา่ 5.4 ตาราง

กโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวามสงูตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลบักันไปจนเกดิ

เป็นววิทวิเขาที่สวยงาม จนไดร้ับการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั” จุดเดน่คอืพื้น

น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุมสงู ทางดา้นฝ่ังตะวนัออกมลีักษณะคลา้ย

กบัพระอาทติย ์และทางดา้นตะวนัตกจะคลา้ยกบัพระจันทรเ์สีย้ว โดยมเีกาะลาลู เป็นตวัแบ่งอาณา

เขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุรยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิี่

สวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ที่สวยงามอกีหลาย

แห่ง สถานที่แห่งน้ีจงึนับเป็นแหลง่ท่องเที่ยวสุดโรแมนตกิยอดนิยมของนักท่องเทีย่วทั่วโลกและ

คูร่ักชาวไตห้วนัเป็นอย่างมาก  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอฐัขิองพระพุทธเขา้ที่

อนัเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวดัหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสุรยิันจันทรา วัดน้ีมรีูป

ปั้นพระถังซัมจั๋งใหน้มัสการ อกีทัง้มีววิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวตัขิอง

พระถังซ าจั๋ง ภายในวดัมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอู 

ตัง้อยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสรุยิันจันทรา เป็นวดัศกัดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ของไตห้วนั สถาปัตยกรรม

การออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมืองปักกิง่ 

ประเทศจีน ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึง่มีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน 

ภายในจะเป็นที่ประดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้

แห่งความซือ่สตัย ์ประชาชนชาวไตห้วนันับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมคีวามเชือ่ว่า



 
 

เทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึ่งขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสตัว ์เชือ่กนัวา่บารมีของท่าน

สามารถขจัดภูตผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรอืง  

 น าท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วนัแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลกูกนัมากทางแถบอารซีัน 

ดว้ยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่น่ีท าใหช้าที่น่ีมีรสชาตดิกีลมกล่อม 

และพันธุช์าของที่น่ียังเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกี

ดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนูปลาประธานาธบิด ี(3) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศ

ไตห้วัน ศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มี

ประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถูกสรา้งขึน้ตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่19 สมัยราชวงศช์งิ มี

อายุกวา่ 130 ปีมาแลว้ แต่ยังคงรักษาไวซ้ ึง่วฒันธรรมอันเกา่แก ่อย่างเชน่ โบราณสถาน ถนนสาย

เกา่ และวัดวาอาราม ที่มคีณุคา่ทางประวตัศิาสตรอ์ยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึ่งในเมืองขนาด

ใหญ่ในทวปีเอเชยีทีม่ยี่านการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค า่คนืทีค่กึคกั และ

ระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะที่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึ

ทีส่งูทีส่ดุในโลก และมสีถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมอกีมากมาย 

น าท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake) ขนมที่ถือไดว้่ามีแหล่งก าเนิดมาจาก

เกาะไตห้วัน เน้ือแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิีความหวาน และความมันของเนย

เล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้รีสชาตทิี่กลมกล่อมจนเป็นที่นิยม ดว้ยรสชาตทิี่เป็น

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที่ข ึน้ชื่อของเกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครที่

ไดม้าเยือนก็ตอ้งซื้อเป็นของฝากตดิมือกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมีขนมอีก

มากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เช่น ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่าน

เดนิเลอืกซือ้ขนม 

 น าท่านถ่ายรูปกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วนั และเคยเป็นตกึทีส่งู

ทีส่ดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็น

สว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้

ทั่วไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 

6-8 เป็นศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ชึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหาร

และรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึ

ไทเป 101 ตกึน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วนั คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเป็นการ

ผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยลีดอนัตรายจากแรงลม

และแผ่นดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อนัทันสมัยมนี ้าหนักถงึ 660 เมตรกิตนั กบัการตกแตง่

ดว้ยรูปหัวมงักรทีม่มุอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกชว่งชัน้เพือ่ขบัไลภู่ตผิปิีศาจ ตามหลกัความเชือ่และค า

บอกเลา่ของซนิแส นอกจากนัน้ตกึน้ียังมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใช ้

เวลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีท่านัน้ (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ส าหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตที่

มชีือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีกัษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ย

กบัย่านสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเที่ยว 

สนิคา้ที่น่ีจะมีทัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, 

Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮง

เอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ทีห่ลากหลาย เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก-อทุยานเหยห่ลิว่-เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน 

 DUTY FREE-ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครือ่งประดับ
ทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพือ่สุขภาพ ช่วยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด

กลา้มเน้ือ ปวดขอ้ และยังสามารถดดูรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทีว ีหรือ รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ได ้

อีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วนัและ
เป็นทีน่ยิมอย่างมากในเอเชยี 

น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่

ที่ถือไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึ่ง ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรา้ง

เพื่อร าลกึและเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจียง ไคเช็ค ผูน้ าที่ไดร้ับความเคารพและศรัทธาจาก

คนไตห้วันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสขีาว 

ผนังท าดว้ยหินอ่อนทัง้ 4 ดา้น หลังคาสีน ้ าเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด 

ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจนี บันไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เท่ากบัอายุ

ของท่านประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมีรูปป้ันจ าลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ท าขึน้มาจากทอง

สมัฤทธิข์นาดใหญ่ในท่าน่ังทีม่ีใบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า

ไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคือ 

จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอย่างหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มี

ขึน้ทุกๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (5) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกดั

กร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย

รูปร่างต่าง ๆ เช่น หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ ซึง่มี

ชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วนั และ ทั่วโลก 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจีหลง แต่เดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิเขา 

และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ หมู่บา้นแห่งน้ีอดตีเคยเป็นเหมืองทองค าที่มีชือ่เสียงตัง้แต่สมัย

กษัตรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ โดยตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้ีการส ารวจพบแร่ทองค า ญี่ปุ่ นที่

เป็นผูค้รอบครองไตห้วนัขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ี่น่ีเป็นเหมืองทอง โดยใชแ้รงงานหลกัคอืเชลยศกึ 

ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่งและคกึคักใหก้ับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของ

ไตห้วนัทีม่ารับชว่งตอ่ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการไปในทีส่ดุ จน



 
 

เป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่่ นอย่างสตดูโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลงัของหนังการต์นูทีโ่ดง่ดงั

จนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กับเรือ่ง  “SPIRIT AWAY” นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นที่

เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอันเป็นเสน่หห์ลักของเมืองน้ี ทัง้สองขา้งทาง มีสนิคา้ขายอยู่

มากมาย ไม่วา่จะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร รา้นน ้าชา เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นคา้ปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ทีส่ดุในกรุงไทเป และโดง่ดงัทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ี่แทบจะมคีรบทุกอย่าง ไม่วา่จะเป็น ของกนิ 

ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตน้ีุ ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night 

Life อนัโดง่ดงัของไตห้วนั เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
วนัทีส่ ี ่  วดัหลงซาน-ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชือ่ไทย จะชือ่ว่า วดัเขามงักร  ซึง่เป็น

วดัที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไตห้วัน ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผูอ้พยพมาจาก

มณฑลฝูเจี้ยน และไดร้ับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั ้งตามกาลเวลา อีกทั ้งเป็นสถานที่

ประดษิฐานสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เทพเจา้องคต์่างๆ กว่า 165 องค ์อาท ิพระโพธสิัตวก์วนอมิพระประธาน

ของวดั เจา้แม่ทับทมิ เทพเจา้กวนอ ูเป็นตน้ ท่านสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภัย มคีวามสุข

ในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภัย 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิทจง เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  

14.30 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ             

VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ561 

17.15 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

 

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

 

หมายเหตุ :  หากลูกคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่

จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก

ลูกคา้โดยตรง  

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 8,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตาม

กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด์และคนขบั รวมเป็น 1,000 NT ต่อคนลูกคา้ 1 ทา่น ในส่วนของหวัหนา้

ทวัรท์ ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศไตห้วนั กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางไตห้วัน

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วัน
ไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 26 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง กรณีลกูคา้ท าการจองก่อน

วนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 6,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก
ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง
ต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 

26 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  



 
 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ 

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรือ วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขบัรถ

ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์......................................................................... วนัเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

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

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


