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ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NT/ทรปิ 
ในสว่นคา่ทปิหวัหน้าทวัรท่์านละ 500 บาท/ทรปิ (เดก็ตอ้งเสยีคา่ทปิเท่าผูใ้หญ่) 

 

วนัแรก      กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม-ิท่าอากาศยานนานาชาตไิทจง-เกาสง-ศูนย ์
ศลิปะท่าเรอืหมายเลขสอง-ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ 

06.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E 
สายการบนิเวยีดเจท็แอร ์(VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลดสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ 
VZ560  

13.45 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วนั  เมอืงไทจง ตัง้อยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็น
เมอืงใหญ่อนัดบัที ่3 ของมณฑลไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่งแบบกล่อง Bubble Milk + Cake (1) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกาสง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เมอืงท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั เป็นเมอืงที่

เจรญิเป็นอนัดบัสอง รองจากเมืองหลวงไทเปทีอ่ยู่ทางตอนเหนือ จนบางคนเรยีกว่าเป็นเมืองหลวงของตอนใตข้อง
เกาะไตห้วนั 

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยศ์ลิปะท่าเรอืหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center) ศูนยก์ลางในการพฒันางาน
หตัถกรรมเชงิสรา้งสรรคข์องไตห้วนั เดิมเป็นเพียงคลงัสินคา้เก่าในบรเิวณ
ท่าเรอืหมายเลขสองทีถู่กปิดและทิง้รา้งมาเป็นเวลานานหลายปี จนในปีค.ศ. 
2000 มีการจุดพลุเฉลมิฉลองวนัชาตขิองไตห้วนับรเิวณท่าเรอื ดว้ยท าเลทีม่ี
พืน้ทีค่่อนขา้งกวา้งเหมาะกบัการพฒันาเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว สถานทีแ่ห่งนีจ้งึ
ถูกจบัตามองเพราะมีความพเิศษในเร ือ่งของท าเลทีต่ ัง้ ประกอบกบัในขณะน้ัน 
แนวคดิการพฒันาสวนศลิปวฒันธรรมเชงิสรา้งสรรคก์ าลงัเป็นทีนิ่ยมในไตห้วนั 
จึงมีการวางแผนพฒันาท่าเรอืแห่งนี้ ต่อมาไม่นาน ท่าเรอืหมายเลขสองได ้
กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วรมิทะเลขนาดใหญ่ คลงัเก็บสนิคา้เกา่ไดก้ลายมาเป็น
ศูนยร์วมผลงานทางดา้นศลิปะ ผนังของคลงัเก็บสนิคา้ถูกวาดงานกราฟิตไิวอ้ย่างสวยงามเหมาะแกก่ารถ่ายภาพไว ้
เป็นทีร่ะลกึ โดยรอบมีผลงานประตมิากรรมตัง้อยู่มากมาย บรเิวณน้ันยงัถูกจดัใหเ้ป็นเขตถนนคนเดนิ มีการจดัไฟ
บนถนนเพือ่เพิม่แสงสว่างยามค ่าคนื ขา้งทางมีรา้นคา้ คาเฟ่ตัง้เรยีงรายอยู่ตามถนน และมีตลาดนัดแฟช ัน่ ของมอื
สอง และของท ามือทุกๆ วนัอาทติยอ์กีดว้ย นอกจากน้ันยงัมีการท าเสน้ทางจกัรยานซหีลนิ ทอดไปตามแนวท่าเรอื 
ท าใหนั้กท่องเทีย่วสามารถเลอืกกจิกรรมท่องเทีย่วพกัผ่อนไดต้ามใจชอบ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั 2 ท่านตอ่หอ้ง 
(ไม่มรีาคาเดก็) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่ 22 - 26 มถินุายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่06 - 10 กรกฎาคม 2562 18,888.- 4,500 

วนัที ่27 - 31 กรกฎาคม 2562 
**วนัเฉลมิพระชนมพรรษา รชักาลที ่10** 

18,888.- 4,500 

วนัที ่ 03 - 07 สงิหาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่10 - 14 สงิหาคม 2562 (วนัแม่) 17,888.- 4,500 

วนัที ่17 - 21 สงิหาคม 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่24 - 28 สงิหาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่ 28 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 15,888.- 4,500 

วนัที ่ 05 - 09 ตลุาคม 2562 17,888.- 4,500 

วนัที ่19 - 23 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 18,888.- 4,500 

วนัที ่26 - 30 ตลุาคม 2562  17,888.- 4,500 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ (Liuhe Night Market) เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตชือ่ดงัทีสุ่ดของ
เมืองเกาสงทีม่ขีายทุกสิง่อย่าง ตัง้แต่ของกนิเล่น อาหาร เคร ือ่งดืม่ คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของทีร่ะลกึ 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเคร ือ่งใชต้่างๆ โดยเฉพาะอาหารทอ้งถิน่ทีท่ ามาจากอาหารทะเล  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู (2)  
ทีพ่กั โรงแรม Golden Pacific Hotel หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง      วดัโฝวกวงซนั-เกาสง-เจยีอี-้อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชมิชาอูห่ลง  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัโฝวกวงซนั (Fo Guang Shan Temple) ศาสน

สถานที่ใหญ่ที่สุดของไตห้วนั มีทศันียภาพ การตกแต่งที่งดงาม ใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัศาสนาพุทธทัง้นิกายหินยานและมหายาน วดัแห่งนี้สรา้งดว้ยเงิน
บรจิาค จากผูศ้รทัธา รวมราคาหลักหมื่นลา้นบาท สรา้งขึน้ในปี 1967 
พระภกิษุ ภกิษุณี ตอ้งปฏบิตังิานทีว่ดัทุกวนั มกีารฝึกฝนเร ือ่งบุคลกิภาพตา่งๆ 
เพือ่ตอ้นรบันักเดินทางจากทั่วโลก ภายในมีพระเจเดีย ์8 องค ์(อรยิมรรคมี
องค ์8) พระประธานใหญ่เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่วจิติรงดงาม ทีน่ี่เป็นหน่ึง
ในสถานทีท่ีคุ่ณตอ้งมา เพราะว่าเป็นวดัพุทธทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั รวมถงึมี
พระองคใ์หญ่มากๆ รายลอ้มดว้ยเจดยี ์ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี ้ซ ึง่เป็น

อุทยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วนั อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็น
อุทยานทีม่ีความสวยงามมาก น าท่านเปลีย่นบรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ 
ซึง่ทางรถไฟของอาลซีานถอืไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 
ทางรถไฟโบราณทีส่วยทีสุ่ดในโลก ใหท่้านไดด้ืม่ด ากบัธรรมชาตขิองตน้สน
สูงชนัทีม่ีอายุกว่าพนัปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพนัธุ ์
ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสมบูรณอ์ยู่มากตลอดสองขา้งทาง  
น าท่านแวะ ชมิชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไตห้วนัแท ้ๆ  ทีจ่ะนิยมปลูกกนัมากทางแถบอาลีซาน ดว้ยสภาพ
อากาศบนพืน้ทีสู่งและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกลอ่ม และพนัธุช์าของทีน่ี่ยงัเป็นพนัธุ ์
ชาทีน่ ามาปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  
ทีพ่กั โรงแรม King Hotel Chiayi หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม      เจยีอี-้หนานโถว-ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู่-วดัจงไถฉานซือ่-ไทจง-ตลาด
กลางคนืฟ่งเจีย่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านเดินทางสู่ หนานโถว เพือ่ ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจืดที่

ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั ตัง้อยู่ในเมืองหยูช ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ตัง้อยู่สูงเหนือกว่า
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ ัง้หมดกว่า 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวาม
สูงตั้งแต่ 600 - 2 ,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาที่สวยงาม จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น 
“สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั” จดุเด่นคอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวส่องประกายอย่างสวยงาม เมือ่มองในมุมสูง ทางดา้นฝ่ัง
ตะวนัออกมีลกัษณะคลา้ยกบัพระอาทติย ์และทางดา้นตะวนัตกจะคลา้ยกบัพระจนัทรเ์สีย้ว โดยมีเกาะลาลู เป็นตวั
แบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา นอกจากทวิทศันธ์รรมชาตทิีส่วยงาม
แลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอ้มไปดว้ยวดัวาอารามนอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งนีจ้งึนับเป็น
แหล่งท่องเทีย่วสุดโรแมนตกิยอดนิยมของนักท่องเทีย่วทัว่โลกและคู่รกัชาวไตห้วนัเป็นอย่างมาก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนูปลาประธานาธบิด ี(7) 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐัขิองพระพุทธเขา้ทีอ่นัเชญิมาจาก

ชมพูทวปี เป็นอกีวดัหน่ึงทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสุรยินัจนัทรา วดันีม้รีูปป้ันพระถงัซมัจ ั๋งใหน้มสัการ อกี
ทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงประวตัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ภายในวดัมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเหวนิหวู่ (Wenwu Temple) นักท่องเทีย่วชาวไทยนิยมเรยีกว่า วดักวนอู ตัง้อยู่ดา้นเหนือ
ของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา เป็นวดัศกัดิส์ทิธอ์กีแห่งหน่ึงของไตห้วนั สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการ
เลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกบัพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วดัจะมีสงิโตหนิอ่อน 2 
ตวั ซึง่มีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา 
และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์ประชาชนชาวไตห้วนันับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมคีวาม



 

 

เช ือ่ว่าเทพเจา้กวนอูเป็นภาคหน่ึงขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ติลงมาโปรดสตัว ์เช ือ่กนัว่าบารมีของท่านสามารถ
ขจดัภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง  

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัจงไถฉานซือ่ (Chung Tai Chan Monastery) 1 ใน 4 วดัใหญ่ของไตห้วนั เป็นสถานที่

ศกัดสิทิธิ ์เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม มผูีเ้ขา้ไปเยีย่มชมสกัการะเป็นจ านวนมาก นอกจากนีท้ีน่ี่ยงัถูกจดัเป็น
มหาวทิยาลยัสงฆ ์ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาธรรมอกีดว้ย  
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศ
ไตห้วนั มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ และของกินต่างๆ ทัง้อาหารทอ้งถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล ์
Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มสีิง่ทีน่่าสนใจส าหรบัคนทุกเพศทุกวยั เชญิ
ท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั โรงแรม Park Lane Inn หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี ่  ไทจง-ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชก-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ ช ัน้ 89)-
ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศไตห้วนั ศูนยก์ลาง

ทางการเมือง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวฒันธรรมทีห่ลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมือง
ไทเปถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19 สมยัราชวงศช์งิ มอีายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยงัคงรกัษาไวซ้ ึง่วฒันธรรม
อนัเก่าแก ่อย่างเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และวดัวาอาราม ทีม่ีคุณค่าทางประวตัศิาสตรอ์ยู่มากมาย ปัจจบุนั
ไทเปเป็นหน่ึงในเมืองขนาดใหญ่ในทวปีเอเชยีทีม่ย่ีานการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มีอาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค ่าคนื
ทีค่กึคกั และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทีม่ีประสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึที่

สูงทีสุ่ดในโลก และมสีถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมอกีมากมาย 
น าท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake) ขนมทีถ่อืไดว้่ามีแหล่งก าเนิดมาจากเกาะไตห้วนั เนือ้
แป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสบัปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมนัของเนยเล็กนอ้ย ผสมกบัรสเปร ีย้วของสบัปะรด 
ท าใหม้ีรสชาตทิีก่ลมกล่อมจนเป็นทีนิ่ยม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณไ์ม่เหมือนใคร ท าใหข้นมพายสบัปะรดเป็น
ขนมที่ขึน้ช ือ่ของเกาะไตห้วนั ไม่ว่าใครที่ไดม้าเยือนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากติดมือกลบับา้น นอกจากขนมพาย
สบัปะรดแลว้ ยงัมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระให ้
ทุกท่านเดนิเลอืกซือ้ขนม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนูอาหารเสีย่วหลงเปา (9) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานทีท่ีถ่อืไดว้่าเป็น

สญัลกัษณข์องประเทศอกีแห่งหน่ึง ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตัุรสัเสรภีาพ ถูก
สรา้งเพือ่ร าลกึและเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีง ไคเชค็ ผูน้ าทีไ่ดร้บั
ความเคารพและศรทัธาจากคนไตห้วนัมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรม
การกอ่สรา้งเป็นลกัษณะแบบจนี ตวัอาคารเป็นสขีาว ผนังท าดว้ยหนิอ่อน
ทัง้ 4 ดา้น หลงัคาสีน ้าเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด 
ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจนี บนัไดดา้นหนา้มี
ทัง้หมด 89 ขัน้เท่ากบัอายุของท่านประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมีรูป
ป้ันจ าลองของท่าน เจยีง ไคเชค็ ท าขึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญ่ในท่าน่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรปูป้ันของ
ท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลงัจะมีปรชัญาทีท่่านใชใ้นการปกครอง
ประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอย่างหน่ึงคอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มี
ขึน้ทุกตน้ช ัว่โมง ตัง้แต่เวลา 10:00 - 16:00 น.   
น าท่านถ่ายรปูกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีสู่งทีสุ่ดในไตห้วนั และเคยเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลกในปี 
ค.ศ. 2004 ความสูงจากพืน้ดิน 509.2 เมตร มีทัง้หมด 101 ช ัน้ ช ัน้ 1-5 จะเป็นส่วนของหอ้งสรรพสินคา้และ
รา้นอาหารต่างๆ โดยมีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกชอ้ป ทัง้สินคา้ทั่วไป ไปจนถึงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ 



 

 

Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ช ัน้ 6-8 เป็นศูนยก์ลาง
หอ้งคอนโทรลของตึก ช ัน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ช่า ช ัน้ 85 เป็น
รา้นอาหารและรา้นกาแฟ ช ัน้ 88, 89, 91 เป็นช ัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิ และช ัน้ 
101 จะเป็นออฟฟิศของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้ถูกออกแบบโดย
สถาปนิคชาวไตห้วนั คอื ซ ีวาย ล ีโดยรปูแบบของอาคารเป็นการผสมผสาน
กนัอย่างลงตวัระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยลีดอนัตราย
จากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรอืระบบลูกตุม้แดมเปอร ์อนัทนัสมยัมนี า้หนักถงึ 
660 เมตรกิตนั กบัการตกแต่งดว้ยรูปหวัมงักรทีมุ่มอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกชว่ง
ช ัน้เพือ่ขบัไล่ภูตผิปิีศาจ ตามหลกัความเชือ่และค าบอกเล่าของซนิแส นอกจากน้ันตกึนีย้งัมลีฟิตท์ีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก 
ทีม่ีความเรว็ 1,080 เมตรต่อนาที ใชเ้วลาเดินทางจากช ัน้ 1 ไปยงัช ัน้ 89 เพียง 37 วินาทีเท่าน้ัน  (ราคาทวัร ์ไม่รวมต ัว๋
ส าหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์คร ือ่งประดับที่ท าจาก
เจอรเ์มเนียมเพือ่สุขภาพ ชว่ยเร ือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนือ้ ปวดขอ้ และยงั
สามารถดูดรงัสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รงัสจีากโทรศพัทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนียมถอืเป็นเคร ือ่งประดบัล า้
ค่าของไตห้วนัมาตัง้แต่โบราณจนถงึปัจจุบนั นอกจากน้ันยงัมี หยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และปะการงัแดง ทีเ่ป็น
ของฝากขึน้ช ือ่ของไตห้วนัและเป็นทีนิ่ยมอย่างมากในเอเชยี 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคนืย่านซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์ารเ์ก็ตทีม่ีช ือ่เสียง 
อีกหน่ึงไฮไลตข์องเมืองไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีลกัษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกบัย่านสยามสแควรข์อง
กรุงเทพ ศูนยร์วมแฟช ัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุน่ไตห้วนัและนักท่องเทีย่ว สินคา้ทีน่ี่จะมีทัง้สนิคา้แฟช ัน่ทั่วไป และ
สินคา้แบรนดเ์นม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กิฟ๊ช็อป 
สไตลว์ยัรุน่มากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟช ัน่เทรนใหม่ทีห่ลากหลาย เชญิ
ท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีห่า้ หมู่บา้นสายรุง้ -ท่าอากาศยานนานาชาตไิทจง-กรุงเทพมหานคร 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ (Rainbow Village) สถานทีเ่ชค็อนิ

ชคิๆ ในเมืองไทจง ไตห้วนั เป็นหมู่บา้นเล็กๆ สสีนัสดใส ทีโ่ดดเด่นสะดุดตา 
เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมืองของจนีทีล่ีภ้ยัมา
อยู่กนัทีไ่ตห้วนั ทีต่อนแรกก็เกอืบจะถูกร ือ้ทิง้ แต่ไดม้ีทหารเก่าช ือ่ Huang 
Yung-Fu ปัจจุบนัอายุ 95 ปี (2018) หรอืเรยีกกนัว่า อากงฝู เป็นคนวาด
รูปและลวดลายต่างๆ นีเ้องทัง้หมด เป็นการส่งทา้ยก่อนทีจ่ะจากไป หมู่บา้น
สายรุง้แห่งนีช้ ือ่เสยีงระดบัประเทศ และมีการประกาศจากทางรฐับาลใหเ้ป็น
พืน้ทีอ่นุรกัษ ์และกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วช ือ่ดงัของเมอืงไทจง  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตไิทจง เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  

14.30 น. เหินฟ้าเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน             
VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ561 

17.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

หมายเหตุ :  หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆ ก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตุ
ใดกต็าม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ท่านละ 1000NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้กบ็เงินจากลูกคา้โดยตรง  
 

**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่ตอ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 10,888 บาท** 
* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลา
ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนั 
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  
✓ โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
× ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NT/ทรปิ ในสว่นคา่ทปิหวัหน้าทวัรท่์านละ 

500 บาท/ทรปิ (เดก็ตอ้งเสยีคา่ทปิเท่าผูใ้หญ่) 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วนัไม่เกนิ 30 วนั) 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ันๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 26 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 
 มดัจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 20 

วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  
 ส่วนทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้

แลว้ 
• หากช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์
• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยืนยนัว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทรปิใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด
ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หาก
ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และ
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษิัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน
ลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไม่ถงึ 26 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
5. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  



 

 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิัทแลว้ ทางบรษิัทจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร ือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอดบุหร ีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัอย่างน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะน้ันบรษิทัไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบแยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่มคี่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1 ขวดต่อคนต่อวนั 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนัน้ันๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทวัร.์......................................................................... วนัเดนิทาง........................................ 
ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวริตั ิ
รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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