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โดยสายการบนิVIETJET AIR 
สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูไ่ทจง ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ตืน่ตากบัหมบูา้นสายรุง้  

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่  

เมอืงไทเป อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดฟ่งเจีย่, ตลาดซเีหมนิตงิและตลาดซือ่หลนิ  

เมนูพเิศษ... อาหารซฟีู้ ดและ ปลาประธานาธบิด  ี
พกั:ไทเป 2 คนื ไทจง1คนื 

ฟร ีWIFI บนรถ, มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่26 – 29 มถินุายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่10 – 13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่17 – 20 กรกฎาคม 2562(วนัเขา้พรรษา) 15,888.- 4,500 

วนัที ่19 – 22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่24 – 27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่02 – 05 สงิหาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่09 – 12 สงิหาคม 2562(วนัแม)่ 15,888.- 4,500 

วนัที ่11 – 14 สงิหาคม 2562(วนัแม)่ 15,888.- 4,500 

วนัที ่16 – 19 สงิหาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่30 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่04 – 07 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่18 – 21 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่25 - 28 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่02 – 05 ตลุาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่06 – 09 ตลุาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่13 – 16 ตลุาคม 2562 

**วนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลที9่** 
16,888.- 4,500 

วนัที ่16 – 19 ตลุาคม 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่18 – 21 ตลุาคม 2562 14,888.- 4,500 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ่) 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง

ไทเป-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก- ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 

06.00น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ ประตทูางเขา้หมายเลข 3

เคานเ์ตอร์Eสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร์  (VZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง

และนําทา่นโหลดสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตไิทจงประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ VIETJET AIR

เทีย่วบนิทีV่Z560 

13.45 น.  ถงึทา่อากาศยานนานาชาติ ไทจงประเทศไตห้วัน เมอืงไทจงตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะ
ไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ(เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่งBubble Milk + Cake(1) 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงไทเป(ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง ) เมอืงหลวงของประเทศ

ไตห้วัน ศนูยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย มี

ประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถกูสรา้งขึน้ตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่19 สมยัราชวงศช์งิ มี

อายกุวา่ 130 ปีมาแลว้ แตย่งัคงรักษาไวซ้ ึง่วัฒนธรรมอนัเกา่แก ่อยา่งเชน่ โบราณสถานถนนสาย

เกา่และวัดวาอารามทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ปัจจบุนัไทเปเป็นหนึง่ในเมอืงขนาด

ใหญใ่นทวปีเอเชยีทีม่ยีา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มอีาหารนานาชาตบิรรยากาศยามคํ่าคนืทีค่กึคัก และ

ระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึ

ทีส่งูทีส่ดุในโลกและมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)สถานที่

ทีถ่อืไดว้า่เป็นสญัญลักษณ์ของประเทศอกีแหง่

หนึง่ ตัง้โดดเดน่อยูก่ลางจตรัุสเสรภีาพถกูสรา้ง

เพือ่รําลกึและเทดิทนูถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีง

ไคเชค็ ผูนํ้าทีไ่ดรั้บความเคารพและศรัทธาจาก

คนไตห้วันมาอยา่งยาวนาน สถาปัตยกรรมการ

กอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคารเป็นสขีาว 

ผนังทําดว้ยหนิออ่นทัง้ 4 ดา้น หลังคาสน้ํีาเงนิ

รปูทรง 8 เหลีย่ม สว่นบนเป็นรปูทรงพรีะมดิ 

ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรงุปักกิง่ 

ประเทศจนี บนัไดดา้นหนา้มทีัง้หมด  89 ขัน้

เทา่กบัอายขุองทา่นประธานาธบิดภีายในอาคารจะมรีปูปัน้จําลองของทา่น เจยีงไคเชค็ ทําขึน้มา

จากทองสมัฤทธิข์นาดใหญใ่นทา่น่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปัน้ของทา่นในทีอ่ ืน่ๆซึง่จะมี

ทหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลากําแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาทีท่า่นใชใ้นการปกครองประเทศ 

3 คําคอื จรยิธรรมประชาธปิไตยและวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวร

ทหาร”ซึง่มขี ึน้ทกุๆตน้ชัว่โมงตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 น. 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ทีส่ดุในกรงุไทเป และโดง่ดังทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ีแ่ทบจะมคีรบทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ 

ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตนุี ้ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night 

Life อนัโดง่ดังของไตห้วัน เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ… . เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 
 

วนัที ่20 – 23 ตลุาคม 2562(วนัปิยมหาราช) 15,888.- 4,500 

วนัที ่23 – 26 ตลุาคม 2562(วนัปิยมหาราช) 15,888.- 4,500 
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วนัทีส่อง      ขนมพายสบัปะรด-อทุยานเหยห่ลิว่-เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101  

 (ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89)-วดัหลงซาน-รา้นเครือ่งสําอางค-์ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทีถ่อืไดว้า่มแีหลง่กําเนดิมา

จากเกาะไตห้วัน เนือ้แป้งหอมเนยหอ่หุม้แยมสบัปะรด 

รสชาตมิีความหวาน  และความมันของเนย เล็กนอ้ย  ผสม

กบัรสเปรีย้วของสบัปะรด  ทําใหม้รีสชาตทิีก่ลมกลอ่มจน

เป็นทีน่ยิม  ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใคร 

ทําใหข้นมพายสบัปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะ

ไตห้วัน ไมว่า่ใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิ

มอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยงัมขีนม

อกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระ

อาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิ

เลอืกซือ้ขนม 

นําทา่นเดนิทางสู่ อทุยานเหยห่ลิว่  (YehliuGeopark)มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเลเป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงามซึง่เกดิจากการกดั

กรอ่นของน้ําทะเลลมทะเลและการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทราย

รปูรา่งตา่งๆเชน่หนิเศยีรราชนิแีละรองเทา้เทพธดิารปูเทยีนดอกเห็ดเตา้หูร้งัผึง้ ซึง่มชี ือ่เสยีง

ทั่วทัง้เกาะไตห้วันและทั่วโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี(3) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน ( Jiufen Old Street)ตัง้อยูบ่นเขา ทัศนยีภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แตเ่ดมิเคย

เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้ง

ทะเลอยูล่บิๆ หมูบ่า้นแหง่นีอ้ดตีเคยเป็นเหมอืงทองคําทีม่ี

ชือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศช์งิ โดย

ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารสํารวจพบแรท่องคํา ญีปุ่่ น

ทีเ่ป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ีน่ีเ่ป็น

เหมอืงทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ ซึง่นํามาซึง่

ความมัง่คั่งและคกึคักใหก้บัเมอืง แตเ่มือ่แรท่องคํารอ่ยหรอ 

จนบรษัิทเอกชนของไตห้วันทีม่ารับชว่งตอ่ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทนุจนตอ้งปิด

กจิการไปในทีส่ดุ  จนเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่่ นอยา่งสตดูโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลัง

ของหนังการต์นูทีโ่ดง่ดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กบัเรือ่ง“SPIRIT AWAY”

นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอนัเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี ้ทัง้สอง

ขา้งทา งมสีนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ 

รา้นอาหาร รา้นน้ําชา เป็นตน้ 

 นําทา่นถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 (Taipei 101)ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วันและเคยเป็นตกึทีส่งู

ทีส่ดุในโลกในปีค .ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ  509.2 เมตรมทีัง้หมด  101 ชัน้ชัน้ 1-5 จะเป็น

สว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆโดยมี

สนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ปทัง้สนิคา้ทั่วไปไป

จนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเชน่ Gucci, Louis 

Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ชัน้  6-8 เป็น

ศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึชึน้  9-84 เป็น

ออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ชัน้  85 เป็นรา้นอาหารและรา้น

กาแฟชัน้  88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจดุชมววิและ

ชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป  101 

ตกึนีถ้กูออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วันคอืซวีาย

ลโีดยรปูแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกนัอยา่ง

ลงตัวระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อื

เทคโนโลยลีดอนัตรายจากแรงลมและแผน่ดนิไหวหรอืระบบลกูตุม้แดมเปอรอ์นัทันสมยัมน้ํีาหนัก

ถงึ 660 เมตรกิตันกบัการตกแตง่ดว้ยรปูหัวมงักรทีม่มุอาคารทัง้  4 ดา้นทกุชว่งชัน้เพือ่ขบัไลภ่ตูผิี

ปิศาจตามหลักความเชือ่และคําบอกเลา่ของซนิแสนอกจากนัน้ตกึนีย้งัมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกที่

ความเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาทใีชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยงัชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้(ราคาทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋สําหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple)ชือ่ไทย จะชือ่วา่วดัเขามงักร  ซึง่เป็นวัด

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุวัดหนึง่ในประเทศไตห้วัน ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจนีผูอ้พยพมาจาก

มณฑลฝเูจีย้น และไดรั้บการบรูณะปฏสิงัขรณ์หลายครัง้ตามกาลเวลา  อกีทัง้ เป็นสถานที่

ประดษิฐานสิง่ศักดิส์ทิธิ ์เทพเจา้องคต์า่งๆ กวา่ 165 องค ์อาท ิพระโพธสิตัวก์วนอมิพระประธาน

ของวัด เจา้แมท่ับทมิ เทพเจา้กวนอ ูเป็นตน้ทา่นสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั มคีวามสขุ

ในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเครือ่งสําอางค ์ (Cosmetics Shop)ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ใน
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งสําอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ทีป่ระเทศ
ไทยมาก  ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์ีผ่ลติขึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  
รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภณัฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอยา่ง Shiseido, Biore, 
Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถกูพอๆ กบัประเทศทีนํ่าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถกูกวา่
ดว้ยซ้ํา  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (XimendingNight Market) ไนทม์าเก็ตที่

มชี ือ่เสยีงอกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ย

กบัยา่นสยามสแควรข์องกรงุเทพ ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัของเหลา่วัยรุน่ไตห้วันและนักทอ่งเทีย่ว 

สนิคา้ทีน่ีจ่ะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทั่วไปและสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, 

Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝากกิ๊ฟชอ็ปสไตลว์ัยรุน่มากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮง

เอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เช ิญทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ… . เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม      DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู ่

ชมิชาอูห่ลง-ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นคา้ปลอดภาษีที ่ DUTY FREEซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้มากมายในราคาถกู 

นําทา่นเดนิทางสู ่ หนานโถว เพือ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  (Sun Moon Lake)

ทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมอืงหยชูมีณฑลหนานโถวทางตอนกลางของเกาะ

ไตห้วันตัง้อยูส่งูเหนอืกวา่ระดับน้ําทะเลประมาณ  748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกวา่  5.4 ตาราง

กโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญม่คีวามสงูตัง้แต่  600-2,000 เมตร สลับกนัไปจนเกดิ

เป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ”จดุเดน่คอืพืน้

น้ําสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่มองในมมุสงู ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ย

กบัพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกบัพระจันทรเ์สีย้วโดยมเีกาะลาลเูป็นตัวแบง่อาณา

เขตอยูต่รงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสรุยินัจันทรานอกจากทวิทัศนธ์รรมชาตทิี่

สวยงามแลว้บรเิวณรอบๆทะเลสาบยงัรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญท่ีส่วยงามอกีหลายแหง่ 

สถานทีแ่หง่นีจ้งึนับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกและคูรั่ก

ชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนอูาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั(5) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัพระถงัซมัจ ัง่  (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐัขิองพระพทุธเขา้

ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยินัจันทรา วัดนีม้ ี

รปูปัน้พระถังซมัจ๋ังใหน้มสัการอกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงามและพพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิอง

พระถังซําจ๋ังภายในวัดมบีรรยาการทีส่วยเงยีบสงบ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัเหวนิหวู่ (WenwuTemple) นักทอ่งเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกวา่ วัดกวนอู

ตัง้อยูด่า้นเหนอืของทะเลสาบสรุยินัจันทราเป็นวัดศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ของไตห้วัน สถาปัตยกรรม

การออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกบัพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิง่ 

ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิออ่น2ตัวซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วันภายใน

จะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้ของศาสดาขงจือ้เทพเจา้แหง่ปัญญาและเทพกวนอเูทพเจา้แหง่ความ

ซือ่สตัย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชือ่วา่เทพเจา้

กวนอเูป็นภาคหนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจ่ตุลิงมาโปรดสตัว ์เชือ่กนัวา่บารมขีองทา่นสามารถ

ขจัดภตูผปีีศาจคลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง 

 นําทา่นแวะชมิชาอูห่ลง (WolongTea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลกูกนัมากทางแถบอารซีนั 

ดว้ยสภาพอากาศบนพืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ีทํ่าใหช้าทีน่ีม่รีสชาตดิกีลมกลอ่ม 

และพันธุช์าของทีน่ีย่งัเป็นพันธุช์าทีนํ่ามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนอืของประเทศไทยอกี

ดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่( Feng Chia Night Market)ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศไตห้วันมคีวามน่าสนใจอยูท่ีค่วามเป็นทอ้งถิน่และของกนิตา่งๆทัง้อาหารทอ้งถิน่
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และอาหารนานาชาตสิไตล์Street Food ทําใหด้งึดดูทัง้นักทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมายมี

สิง่ทีน่่าสนใจสําหรับคนทกุเพศทกุวัยเชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่… . เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Moving Star Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
วนัทีส่ ี ่หมูบ่า้นสายรุง้- ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง-กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นสายรุง้ ( Rainbow Village) สถานทีเ่ชค็อนิชคิๆ ในเมอืงไถจง 

ไตห้วัน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ สสีนัสดใส ทีโ่ดดเดน่สะดดุตา เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุ

สงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ัยมาอยูก่นัทีไ่ตห้วัน ทีต่อนแรกก็เกอืบจะถกูรือ้ทิง้ แตไ่ดม้ี
ทหารเกา่ชือ่ Huang Yung-Fu ปัจจบุนัอาย ุ95 ปี (2018) หรอืเรยีกกนัวา่ อากงฝ ูเป็นคนวาด

รปูและลวดลายตา่งๆ นี้เองทัง้หมด เป็นการสง่ทา้ยกอ่นทีจ่ะจากไป  หมูบ่า้นสายรุง้แหง่นี้

ชือ่เสยีงระดบัประเทศ และมกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ และกลายเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงไทจง 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิทจงเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

14.30น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูกิรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ

VIETJET AIRเทีย่วบนิที ่VZ561 

17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

 

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

 

หมายเหต ุ: หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่

จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก

ลกูคา้โดยตรง  

 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 8,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตาม

กฎหมายของประเทศ ไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ



VZRMQ01 (ซปุตารป์ะป่ะป๊าป๋า)ภาค 2 

 

 

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่นคา่ทปิ ในสว่น

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศ ไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง ไตห้วัน

ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ ไตห้วัน
ไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 26ทา่นหากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 8,000 บาท  ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หาก
ไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง
ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
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1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
26 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์.........................................................................วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 

 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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


