
 

 
 

 

 
 

 

 

  ไตห้วนั เทศกาลปีใหม ่2020 
เคาทด์าวนไ์ทเป ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา อาลซีาน 5วนั4คนื 

 VZTPE01 ซปุตาร.์.. ปุ้ งปงั มนั ดงั มาก 

กาํหนดการเดนิทาง 28 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 



โดยสายการบนิ VietJet Air (VZ)  
ไตห้วนัจใุจ...ปีใหมม่นัสส์ดุเหวยีง 

วดัจงไถฉานซอื ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา •วดัพระถงัซมัจงั •วดัเหวนิหวู ่•นงัรถไฟโบราณ 
ชมอุทยานอาลซีาน เฟิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต เมอืงไทเปอนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก วดัหลงซาน  ซี

เหมนิตงิชมพลไุฟตกึไทเป 101 ทหีอรําลกึซุนยดัเซนอทุยานเยห่ลวิ •หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน 
**มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด** 

 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,500 NTD /ทา่น/
ทรปิ) ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

(เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน - 
  
 

11.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู4  เคาทเ์ตอร ์สายการบนิเวยีด
เจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

14.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน              
VietJet Air เทยีวบนิท ีVZ3564  (รวมนําหนกักระเป๋า 20 Kg) 

19.30 น. ถงึ ท่าอากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี(เวลาทอ้งถนิประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 

 หลังจากนันนําคณะเดนิทางสูท่พัีก เพอืพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

ทพีกั  King's Paradise Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง      วดัจงไถฉานซอื – ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั -   วดัเหวนิหวู ่– เจยีอ ี
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 นําท่านออกเดนิทางสู ่วดัจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หนงึในวัดทใีหญ่ทสีดุใน
ไตห้วัน และไดรั้บกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานทียงิใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากนครวาตกัิน 
ประเทศอติาลี และวัดมหายานทีธเิบต วัดจงไถฉานเป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสรา้งขนึในเดือน
กันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นวัดทมีกีารออกแบบใหทั้นสมัยทสีุดในไตห้วัน มรีูปทรงคลา้ยคนกําลังนัง
สมาธ ิมคีวามสงูกว่า 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรผูท้อีอกแบบตกึไทเป 101 ดว้ย
งบประมาณการสรา้งกว่าหมนืลา้นบาท ตัวอาคารทําจากหนิออ่นและมปีระดทูางเขา้ทําจากทองแดงมี
นําหนังถงึ 200 ตนั เป็นสถานทสํีาหรับจารกิแสวงบุญของชาวไตห้วัน และยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีมี
หอ้งเรยีนหลายพันหอ้ง รวมถงึเทคโนโลยต่ีางๆ ของอปุกรณ์ภายใน จนไดช้อืว่าเป็นวัดททีันสมัยทสีดุ
แห่งหนงึของโลก สงิหนงึทคีนไตห้วันมคีวามรูส้กึศรัทธาในวันแห่งนีเป็นอยา่งมากคอื ในปี 1999 ได ้
เกดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงทเีมอืงหนานโถว บา้นเรอืนและอาคารโดยรอบวัดไดรั้บความเสยีหาย แต่
วัดจงไถฉานไมไ่ดรั้บความเสยีหายเลย ภายนอกท่านสามารถเดนิผ่านสะพานต่ออายุ ซงึมคีวามเชอืกัน
วา่ เมอืเดนิผา่นจะสามารถสะเดาะเคราะหแ์ละตอ่อายใุหย้ดืออกไปไดอ้กี 3 ปี 
 

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบนําจดืทใีหญ่ทสีดุในไตห้วัน 
ตังอยูใ่นเมอืงหยูช ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตังอยู่สงูเหนือกว่าระดับนําทะเล
ประมาณ 748 เมตร มพีนืททีังหมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวาม
สงูตังแต ่600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทสีวยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” จุดเดน่คอืพืนนําสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอย่างสวยงาม เมอืมองในมุม
สงู ทางดา้นฝังตะวันออกมลัีกษณะคลา้ยกับพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทร์
เสยีว โดยมเีกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทมีาของชอื ทะเลสาบสุรยิัน
จันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิสีวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอาราม
นอ้ยใหญ่ทสีวยงามอกีหลายแห่ง สถานทแีห่งนจีงึนับเป็นแหล่งท่องเทยีวสดุโรแมนตกิยอดนยิมของ
นักทอ่งเทยีวทัวโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก อายไุมเ่กนิ 11 ปี         

(ไมเ่พมิเตยีง) พกัเดยีว 
 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 

 

25,888  

 

25,888 

 

6,000 



 

 เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง เมนปูลาประธานธบิด ี(2) 
 

 บา่ย หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู่ วดัพระถงัซมัจงั (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระ
พุทธเขา้ทอีนัเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนงึทตีอ้งมาเยอืนหากไดม้าททีะเลสาบสรุยิันจันทรา วัด
นีมรีูปปันพระถังซัมจังใหน้มัสการ อกีทังมวีวิทะเลสาบทสีวยงาม และพพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตขิอง
พระถังซําจัง ภายในวัดมบีรรยาการทสีวย เงยีบสงบ  

 หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักทอ่งเทยีวชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัด
กวนอูตังอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิสิทธ์อีกแห่งหนึงของไตห้วัน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืง
ปักกงิ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 
ภายในจะเป็นทปีระดษิฐานรูปปันของศาสดาขงจือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่ง
ความซอืสัตย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมคีวามเชอืว่าเทพเจา้
กวนอเูป็นภาคหนงึขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทจีุตลิงมาโปรดสตัว ์เชอืกันว่าบารมขีองท่านสามารถขจัด
ภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรอืง   

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง เมนูอบโอง่(3) 
 

ทพีกั yoyohotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีาม      เมอืงเจยีอ ี– อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน – นงัรถไฟโบราณ – รา้นชาอูห่ลง – รา้นขนมพาย

สบัปะรด – เมอืงไถจง - ตลาดกลางคนืฟ่งเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 
 นําท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขต

เมืองเจียอ ีซงึเป็นอุทยานทีมีชอืเสยีงทสีุดของไตห้วัน อยู่
สูงจากระดับนําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานทีมีความ
สวยงามมาก นําท่านเปลยีน บรรยากาศ นงัรถไฟโบราณ 
ซงึทางรถไฟของอาลซีานถอืไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณที
ตดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที สวยทีสุดในโลก ให ้
ท่านไดด้มืดํากับธรรมชาตขิองตน้สนสงูชัน ทมีอีายุกว่าพันปี 
ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซงึเป็น
อทุยานทมีคีวามสมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง  

 

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพระกระโดดกําแพง(5) 
 

บา่ย  นําท่านแวะ รา้นชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทจีะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีัน 
ดว้ยสภาพอากาศบนพืนทสีูงและอากาศทเีย็นตลอดปีของทนีีทําใหช้าทนีีมรีสชาตดิกีลมกล่อม และ
พันธุช์าของทนีียังเป็นพันธุช์าทนํีามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระ
ชมิชาและเลอืกซอืเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 

 นําท่านแวะ รา้นขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake) 
ขนมทถีอืไดว้่ามแีหลง่กําเนดิมาจากเกาะไตห้วัน เนือแป้งหอม
เนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของ
เนยเล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรียวของสับปะรด ทําใหม้ีรสชาตทิี
กลมกลอ่มจนเป็นทนียิม ดว้ยรสชาตทิเีป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืน
ใคร ทําใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมทขีนึชอืของเกาะไตห้วัน 
ไม่ว่าใครทีไดม้าเยือนก็ตอ้งซือเป็นของฝากตดิมือกลับบา้น 
นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมีขนมอกีมากมายใหเ้ลือก
ชมิ และเลอืกซอื เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 
อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซอืขนม 
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไถจง(ใชเ้วลาเดนิทาง4.30 ชัวโมง) ตังอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน 
เป็นเมอืงใหญ่อันดับที 3 ของมณฑลไตห้วัน อสิระเดนิชอ้ปปิง ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจยี (Feng 
Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยู่ทคีวามเป็น
ทอ้งถนิ และของกนิต่างๆ ทังอาหารทอ้งถนิและอาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ทําใหด้งึดูดทัง



นักท่องเทียวและคนทอ้งถนิไดม้ากมาย มีสงิทีน่าสนใจสําหรับทุกวัย เชญิท่านอสิระชอ้ปปิงตาม
อธัยาศัย 
 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจยี เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 
 

ทพีกั HotelRegal international หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี    เมอืงไทเป – ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก – วดัหลงซาน – ตลาดซเีหมิ
นตงิ 
 – ชมพลไุฟตกึไทเป 101 ทหีอรําลกึซุนยดัเซน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงไทเป(ใชเ้วลาเดนิทาง2 ชัวโมง)  เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ศูนยก์ลาง
ทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมทหีลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้น
คน เมอืงไทเปถูกสรา้งขนึตงัแตป่ลายศตวรรษท ี19 สมัยราชวงศช์งิ มอีายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แตยั่งคง
รักษาไวซ้งึวัฒนธรรมอันเกา่แก่ อย่างเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ทมีคีุณค่าทาง
ประวัตศิาสตร์อยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึงในเมอืงขนาดใหญ่ในทวีปเอเชยีทมีีย่านการคา้ทมีี
ชือเสียง มีอาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามคําคืนทีคกึคัก และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทีมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีตังของตกึ Taipei 101 ซงึเคยเป็นตกึทีสูงทสีุดในโลก และมีสถานที
ทอ่งเทยีว ทังทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 
 

นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครอืงประดับททํีา
จากเจอรเ์มเนียมเพอืสขุภาพ ชว่ยเรอืงของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนือ 
ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ไดอ้ีกดว้ย 
เจอรเ์มเนียมถอืเป็นเครอืงประดับลําคา่ของไตห้วันมาตังแต่โบราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนันยังม ีหยก
ไตห้วัน(หยกตาแมว) และปะการังแดง ทเีป็นของฝากขนึชอืของไตห้วันทนียิมอยา่งมากในเอเชยี 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานททีถีอื
ไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึง ตังโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรา้งเพอืรําลกึ
และเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจียง ไคเช็ค ผูนํ้าทไีดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมา
อย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังทําดว้ยหนิออ่น
ทัง 4 ดา้น หลังคาสนํีาเงนิรูปทรง 8 เหลยีม สว่นบนเป็นรูปทรงพีระมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐาน
ในกรุงปักกงิ ประเทศจีน บันไดดา้นหนา้มทีังหมด 89 ขันเท่ากับอายุของท่านประธานาธบิด ีภายใน
อาคารจะมรีูปปันจําลองของท่าน เจยีง ไคเช็ค ทําขนึมาจากทองสมัฤทธขินาดใหญ่ในท่านังทมีใีบหนา้
ยมิแยม้ตา่งจากรูปปันของท่านในทอีนืๆ ซงึจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา กําแพงดา้นหลัง
จะมีปรัชญาทที่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคือ จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์
และไฮไลทอ์กีอยา่งหนงึคอื “พธิเีปลยีนเวรทหาร” ซงึมขีนึทุกๆ ตน้ชวัโมง ตังแตเ่วลา 10:00 - 16:00 
น. 

 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง เมนเูสยีวหลงเปา (7) 
 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนงึในวัดทเีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงมากทสีดุ
แห่งหนึงของเมอืงไทเปตังอยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มีอายุเกอืบ 300 รอ้ยปี สรา้งขนึโดยคนจีนชาวฝู
เจียนชว่งปีค.ศ. 1738 เพือเป็นสถานทสัีกการะบูชาสงิศักดสิทิธติามความเชอืของชาวจีน มีรูปแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคน
เรยีกกนัวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้นีีเป็นอกีหนงึแหล่งทอ่งเทยีวไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป 

   

หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนท์
มาเก็ตทมีชีอืเสยีง อกีหนงึไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหล่งชอ้ปปิงทมีลัีกษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศ
คลา้ยกับยา่นสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเทยีว 
สนิคา้ทนีีจะมทีังสนิคา้แฟชันทัวไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, 
Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กฟิช็อป สไตลวั์ยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต ์
รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชนัเทรนใหมท่หีลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 

  

จากนันนําท่านเดนิทางสูท่หีอรําลกึซุนยดัเซนเพอืร่วมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2019 เฉลมิ
ฉลองเทศกาลแหง่ความสขุขา้มปี พรอ้มชมพลไุฟตกึไทเป 101 

 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 
 

ทพีกั  Intrendy Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  
 
 

HAPPY NEW YEAR 2020  

วนัทหีา้     เมอืงไทเป -Duty Free – อทุยานเหยห่ลวิ – เมอืงโบราณจวิเฟิน - Gloria Outlets  
 ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
นําท่านเดนิทางสู ่รา้นคา้ปลอดภาษีท ีDUTY FREE ซงึมสีนิคา้แบรนด์
เนมชนันําใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืมากมายในราคาทถูีกเป็นพเิศษ 
นําท่านเดนิทางสู ่อทุยานเหยห่ลวิ (Yehliu Geopark) มลีักษณะเป็น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทมีชีอืเสยีงเต็มไปดว้ยโขด
หนิทมีรีปูทรงแปลกตาและงดงาม ซงึเกดิจากการกัดกร่อนของนําทะเลลม
ทะเล และการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย
รูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอก
เห็ด เตา้หู ้รงัผงึ ซงึมชีอืเสยีงทัวทังเกาะไตห้วัน และ ทัวโลก 
 

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old 

Street) ตังอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ดา้นหลังเป็น
ภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แต่เดมิเคยเป็นหมูบ่า้น
เล็กๆ ทีโอบลอ้มดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่
ลบิๆ หมูบ่า้นแหง่นอีดตีเคยเป็นเหมอืงทองคําทมีชีอืเสยีง
ตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ โดยตังแตช่ว่งปี 
ค.ศ. 1890 ไดม้กีารสํารวจพบแร่ทองคํา ญีปุ่ นทเีป็นผู ้
ครอบครองไตห้วันขณะนัน ไดเ้นรมติใหท้ีนีเป็นเหมือง
ทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ ซงึนํามาซงึความมัง
คังและคกึคักใหก้ับเมือง แต่เมอืแร่ทองคําร่อยหรอ จน
บรษัิทเอกชนของไตห้วันทมีารับชว่งต่อในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการ
ไปในทีสุด จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่ นอย่างสตูดโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนัง
การ์ตูนทโีด่งดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กับเรอืง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี
ภายในหมูบ่า้นทเีต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอนัเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี ทังสองขา้งทาง มสีนิคา้
ขายอยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของทรีะลกึ อาหารทอ้งถนิ ชดุเสอืผา้กเีพา้ รา้นอาหาร เป็นตน้ 

 นําท่านเดนิทางสู ่Gloria Outlets แลนดม์ารค์ อันดับหนงึทสีดุแห่งประสบการณ์ชอ้ปปิงเหนือระดับ 
กบัสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกในราคาพเิศษ 
 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพอืเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
20.30 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ VietJet Air   
  เทยีวบนิท ีVZ3565 (รวมนําหนกักระเป๋า 20 Kg)   

22.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 



ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 8,888 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมาย
ของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ
ในการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน 
 นําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืงท่านละ20 kg. 1 ใบ และกระป๋าถอืขนึเครอืง 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 kg. 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนไีม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางไตห้วันได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสันในประเทศไตห้วันไม่เกนิ 
30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ(รวมทา่นละ 1,500 NTD /ทา่น/ทรปิ) ในสว่นค่า

ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 30 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่



สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี / 

ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทียว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ        

มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 


