
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVZ07 Taiwan One More Time 
ไทเป จ่ิวเฟ่ิน สุริยนัจนัทรา หนานโถว 5วนั 4คืน 

พกั เถาหยวน 1 คืน หนานโถว 1 คืน ไทเป 2 คืน 

พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู และ เส่ียวหลงเปา สูตรต้นต ารบั 
 

ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไหวข้อพรที ่วดัพระถงัซมัจัง๋ วดัเหวนิหวู ่  
เทีย่ว ฟารม์แกะชงิจิ้ง “สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งไต้หวนั” สะพานเดนิลอยฟ้าชงิจิง้  

เชค็อนิ ตกึไทเป 101 หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ วดัหลงซาน  
ชอ้ปป้ิง ตลาดเหลาเหอ ตลาดปลา ตลาดซื่อหลนิ ซเีหมนิตงิ และรา้นปลอดภาษ ีอกีมากมาย 

 
เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ) 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 
 



◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    VZ564   BKK-TPE   15.10-19.45 
RETURN       :     VZ565   TPE-BKK   20.45-23.40 

 

 

12.00 น.      พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิVIETJET(VZ) โดยมเีจ้าหน้าที่บรษิทัฯคอยต้อนรบั

และอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ตดิแทก็กระเป๋าก่อนขึน้เครื่อง 

15.10 น.         น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตไิต้หวนัเถาหยวน โดย สายการบนิ VIETJET (VZ) เที่ยวบนิที่ VZ564 

19.45 น.       เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตไิต้หวนัเถาหยวน ประเทศใต้หวนั น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณา
ปรบันาฬกิา ของท่านเป็นเวลาท้องถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยงัโรงแรม และ ใหท่้านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั : Century Hotel Taoyuan หรอืโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่1) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) มณฑลที่ตัง้อยู่ใจกลางเกาะไต้หวนั พื้นที่ที่ได้ชื่อว่า “สวติเซอร์แลนด์ตะวนัออก” ด้วยภูมทิศัน์ที่เป็นภูเขาสูงใหญ่มากมายสลบั
กบัป่าสเีขยีวชอุ่มที่ปกคลุมอยู่ทัว่ทัง้มณฑล มณฑลหนานโถวนัน้เป็นมณฑลที่
ใหญ่ที่สุดของไต้หวนัเลยทีเดียว พาท่านไปช้อปกนัท่ี ร้านชา TEA SHOP 
ไต้หวนัขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ ท าให้ไต้หวนัเหมาะกบัการปลูกชาเป็นอย่างยิง่ ที่นี่มี
ชาใหเ้ลอืกหลากหลายประเภท ตัง้แต่ ชาอูหลงต้งติง่ ชาอูหลงป๋ายเหา และชา
เถี่ยกวนอนิ ซึ่งชาทัง้ 3 ประเภทนี้ จดัได้ว่าเป็นชาชื่อดงัจากไต้หวนัเลยทเีดยีว 
และท่านยงัสามารถซื้อเป็นของฝากกลบัไปได้อกีด้วย จากนัน้น าท่าน ล่องเรอื
ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจดืจากธรรมชาตทิี่
ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวนั ตัง้อยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่ตอนกลาง
ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“สวสิเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั” จุดเด่นคอืพื้นน ้าสฟ้ีาอมเขยีวส่องประกายพรอ้ม
ฉากหลงัเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขยีวชอุ่มอนัอุดมสมบูรณ์  

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 

(บาท) 

พกัเดีย่ว / เดนิทางท่านเดยีว  

เพิม่ (บาท) 

ทีน่ัง่ หมายเหตุ 

03-07 มกราคม 66 17,998 

ไม่มรีาคาเดก็ 

(เดก็ INF อายุไม่เกนิ 2 ปี  

ราคา 4,000 บาท ) 

7,500 

25  

10-14 มกราคม 66 17,998 25  

17-21 มกราคม 66 18,998 25  

31 มกราคม - 04 กุมภาพนัธ์ 66 18,998 25  

07-11 กุมภาพนัธ์ 66 18,998 25  

14-18 กุมภาพนัธ์ 66 18,998 25  

21-25 กุมภาพนัธ์ 66 17,998 25  

28 กุมภาพนัธ์ – 04 มนีาคม 66 18,998 25  

07-11 มนีาคม 66 18,998 25  

14-18 มนีาคม 66 18,998 25  

21-25 มนีาคม 66 18,998 25  

วนัที่หนึ่ง       ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานนานาชาตไิต้หวนัเถาหยวน ประเทศไต้หวนั - เมอืงเถาหยวน 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                        

วนัที่สอง    เมอืงหนานโถว – รา้นชา TEA SHOP - ล่องเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวนิหวู่     อาหารเชา้,เยน็                                                   
                        



เที่ยง  อสิระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ณ ท่าเรอืต๋าเซ่า ซนัมูนเลค Street Food ที่รวบรวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารและรา้นของฝากมากมาย เมนูที่
ใครไปแล้วต้องลองทานคอื ไสก้รอกไต้หวนั ที่รสชาตผิสมผสานระหว่างไสก้รอก + กุนเชยีง มคีวามหวาน ทานกบักระเทยีมสด อร่อยแบบสุดฟิน นอกจากนี้ท่านยงัได้ชม
ววิทะเลสาบและบรรยากาศรอบๆที่สวยงามอกีด้วย 
พาท่านไปไหว้ขอพรท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋ หรอื วดัสวนกวง (Xuanguang Temple) เป็นวดัที่ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสุรยินัและทะเลสาบจนัทรา ภายในวดัมรูีปทองค าของ

พระเสวียนจัง้พร้อมกับขอ้ความที่เขยีนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” อีกด้วย จากนัน้น าท่านเย่ียมชม วดัเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (Sun Moon Lake 

Wenwu Temple) ภายในวดัมรูีปป้ันของขงจือ้และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์) ซึ่งชาวไต้หวนัเชื่อกนัว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้

ประสบความส าเรจ็ในหน้าที่การงาน มแีต่คนจงรกัภกัด ีหรอืหากวางแผนสิง่ใด กจ็ะประสบความส าเรจ็ตามปราถนา จงึท าใหไ้ด้รบัความนิยมจากชาวไต้หวนั ที่มาสกัการะ

ขอพรองค์เทพในวดัแห่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็  (มื้อที่2)  
ที่พกั : Sunshine Villa หรอืโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

น าทุกท่านเดินทางไปเช็คอินที่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (Qing Jing 

Farm) เป็นแหล่งท่องเที่ยวฮติอกีแห่งหนึ่งของไต้หวนั ได้สมัผสั

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด, อากาศที่บริสุทธิ ,์ ป่าเขียวชอุ่ม, ทุ่ง

ดอกไม้กว้าง และเนินเขาอันสวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลูก

ต้นไม้และผลไมเ้มอืงหนาวไว้ทัว่บริเวณ อาทิ กีวี, ลูกแพร์, ลูก

พลมั และลูกพชี มสีวนดอกไมก้ึ่งเขตรอ้นนานาพรรณอย่าง ดอก

ลิลลี่, ทิวลิป และแคลลาลลิลี่ รวมทัง้บรรยากาศแสนโรแมนติก 

จนได้รบัการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั” เลย

ทีเดียว ใกล้ๆ กับฟาร์มแกะจะมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหา้ม

พลาดอย่าง สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง “Qingjing Skywalk” เป็น

ทางเดินเลียบหน้าผาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถ

มองววิได้อย่าง 360 องศา สามารถมองเหน็ววิภูเขาที่เขยีวชอุ่ม

อย่างกบัอยู่สวติเซอร์แลนด์และหากได้ไปช่วงหน้าหนาวกจ็ะพบ

กบัทะเลหมอกขาวที่สวยงามมาก 

 วนัที่สาม      เมอืงหนานโถว - ฟาร์มแกะชงิจิ้ง - สะพานเดนิลอยฟ้าชงิจิ้ง - เมอืงไถจง - เมอืงไทเป – รา้นพายสปัปะรด – 
                      ตลาดกลางคนืเหลาเหอ                                                                                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง  
                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) พเิศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง (Taichung) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของไต้หวนั ตัง้อยู่ทางตอนกลางฝัง่ซ้ายของเกาะไต้หวนั เป็นเมอืงแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลาง

เศรษฐกจิอนัดบัสามของเกาะไต้หวนั ตัง้อยู่ภาคกลางของเกาะ และน าท่านมุ่งหน้าสู่ เมอืงไทเป TaiPei เมอืงหลวงของเกาะไต้หวนั เป็นเมอืงที่เจรญิที่สุดของประเทศ 

ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมอืงการปกครองและเศรษฐกิจ อีกทัง้ยงัเป็นเมอืงขนาดใหญ่ที่มคีวามเป็นสากล แลยงัมแีหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่

มากมาย พาท่านไปช้อปป้ิงกนัท่ี รา้นพายสปัปะรด (Vigor Pineapple) ไต้หวนันิยมปลูกสบัปะรดกนัอย่างกวา้งขวาง ท าใหเ้ป็นแหล่งผลดิสนิคา้แปรรูปจากสบัปะรด 

เช่น สบัปะรดกระป๋อง น ้าสบัปะรด แยมสบัปะรด อกีทัง้ยงัมกีารน าสบัปะรดมาท าเป็นเคก้แสนอร่อย รสชาตเิปรี้ยวหวานก าลงัด ีเนื้อเคก้นุ่มจนเหมอืนละลายในปาก ถอื

เป็นของเดด็ของไต้หวนั และ ช้อปป้ิงท่ี ตลาดกลางคนืเหลาเหอ (Rao He Night Market) ตลาดของกนิที่ขึน้ชื่อที่สุดในไต้หวนั เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เกต็ที่เก่าแก่

ที่สุดของเมอืงไทเป ท าใหไ้ด้บรรยากาศของความเป็นไทเปแบบดัง้เดมิ ของขายที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิน่ ของ

กนิเล่นจุกจกิ มรีา้นดงัๆอยู่หลายรา้นที่คนตอ่ควิซือ้กนัยาว เช่น รา้นหมูหมกัซอสอบเตาถา่น หูเจยีวป่ิง นอกจากนี้กจ็ะมสีนิคา้อื่นๆ เช่น เสื้อผา้ รองเท้า กระเป๋า ของใช ้

ของสะสม ของเล่นตุ๊กตา และ อื่นๆ อกีมากมายใหท่้านได้เลอืกชอ้ปกนัอย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เยน็  อสิระอาหารเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พกั : City Suites Nan Dong หรอืโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 
 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

 วนัที่สี ่       Germanium Shop -  ตกึไทเป 101  - นิวไทเป - หมูบ่้านโบราณ จิว่เฟ่ิน – ตลาดปลาไทเป – ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ                                                                                                                                                                         
 อาหารเชา้,เทีย่ง                                                   
                        



น าท่านไปชมสนิคา้ส่งออกชื่อดงัของ ใต้หวนัที่ศูนย์ Germanium Shop เป็นสรอ้ยที่มพีลงัพเิศษช่วยในการปรบัสมดลุ ในร่างกาย ซึ่งสามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวก

ในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติด ี ช่วยใหร่้างกายสดชื่นและยงัลดอาการปวดอีกด้วย จากนัน้พาท่านเดนิทางไปถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตกึไทเป 

101 นับเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวนั และเป็นตกึที่มชีื่อเสยีง

ระดบัโลก เรยีกได้ว่าเป็นความภูมใิจของชาวไต้หวนั ทัง้สถาปัตยกรรมการ

ก่อสร้าง การตกแต่งทัง้ภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมาอย่าง

ยอดเยีย่ม นอกจากนี้ท่านยงัสามารถขึน้ไป ชัน้ที่ 89 ของตกึไทเป เป็นชัน้

ส าหรบัจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมอืง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 

360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยงั

เป็นแหล่งช้อปป้ิงชัน้น าของไต้หวันที่มีสินค้าหรูหรา แฟชัน่ ภัตตาคาร 

รา้นอาหารรสเลศิ ผบับาร์อกีด้วย (ค่าทวัร์ ไม่รวมค่าขึน้ตกึไทเป)  

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)  

น าท่านเดินทางสู่ นิวไทเป (New Taipei หรือ Xinbei) เป็นเขตปกครอง

ใหม่ของประเทศไต้หวนัที่พื้นที่รอบนอกทัง้หมดของเมืองหลวงไทเป มี

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านธรรมชาต ิ

เพราะครอบคลุมพื้นที่ภูเขาและทะเลมากมาย พาทุกท่านไปเช็คอินแลนด์มารค์ส าคญัของไต้หวนั หมู่บ้านโบราณ จิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงโบราณที่เตม็ไปด้วยสีสนั

สวยจากโคมแดงสว่างทัว่ทัง้เมอืง เป็นเมอืงโบราณที่ตัง้อยู่บนเขาในเขตเมอืงจหีลง ทางตอนเหนือของไต้หวนั เมอืงที่สวยและมเีอกลกัษณ์เป็นอย่างมาก ตัง้อยู่บนภูเขา 

และเป็นเมอืงเลก็ๆ ที่ยงัคงบรรยากาศสุดคลาสสคิของไต้หวนั นอกจากนี้ยงัมรีา้นน ้าชา รา้นอาหารอาหารอกีมายมายใหท่้านได้เลอืกซื้อกนัอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้พาท่านไปช้อปป้ิงตลาดขึ้นชื่อของไต้หวนั เริ่มต้นที่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish 

Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวนั และเป็นซูเปอร์มาร์เกต็สไตล์

ญี่ปุ่ นขนาดใหญ่ อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ ทัง้ของทะเล, ผกั, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จดั

ให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทภายใต้หลังคาเดียวกัน และ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 

(Shilin Night Market) เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เกต็ที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดของเมอืงไทเป ม ี2 

โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคาร ซึ่งมกัจะเป็นร้านอาหารและขนมมี เน้นขายอาหารแบบ

ท้องถิน่ของไต้หวนัสไตล์ Street Food เช่น ปลามกึย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ขา้วขาหมู, และ

ชาไต้หวนัต่างๆ ส่วนอกีโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆอาคาร ซึ่งจะมรีา้นอาหาร คา

เฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั ของที่ระลกึ โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอื่นๆ ทัง้เป็นแบรนด์นานาชาติ

มากมายอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



เยน็  อสิระอาหารเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พกั : City Suites Nan Dong หรอืโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่7) 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็น

หนึ่งสญัลกัษณ์ของประเทศไตห้วนั และสถานที่ท่องเที่ยวหลกัที่ต้องมาของเมอืง

ไทเป สร้างขึ้นตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลกึและเทิดทูนอดีตประธานาธบิดี

เจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทัง้ 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน ้าเงินแบบ

สถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัุรสัเสรีภาพ มีบันได

ด้านหน้า 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่านประธานาธบิดี  พาท่านไปเย่ียมชม วดั

หลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด

แห่งหนึ่งของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแล้ว 

สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สกัการะบูชาสิ่ง

ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชื่อของชาวจนี มรูีปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกบัวดั

พุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไต้หวนัเขา้ไปด้วย จนบางคนเรยีกกนัว่า

เป็นวดัสไตล์ไต้หวนั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง        รบัประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) พเิศษ! เมนูเสีย่วหลงเปา สูตรต้นต ารบั 

จากนัน้พาทุกท่านไปช้อปป้ิงตลาดดงั ย่านซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market ) เป็นย่านชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดของไต้หวนั มฉีายาว่า ฮาราจูกุแห่ง

ไทเป ซึ่งเป็นแห่งชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นชื่อดงัอยู่ที่มหานครโตเกยีวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งก าเนิดของแฟชัน่ของหนุ่มสาวชาวไต้หวนั และเป็นหนึ่งใน แลนด์มาร์ค ส าคญั

ของเมอืงไทเปด้วย และแน่นอนที่พลาดไม่ได้คอื การไปชมินมใต้หวนัต้นต ารบั ที่ถอืว่าเป็นแหล่งต้นก าเนิดชาของใต้หวนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้พาท่านเดนิทางไปช้อปป้ิงท่ี รา้นปลอดภาษี ที่มสีนิคา้มากมาย ขนม ชา และรวมถงึของขึน้ชือ่ของไต้หวนัอกีมากมายใหท่้านได้เลอืกซื้อกนั หรอื สามารถน าไป

เป็นของฝากกไ็ด้เช่นกนั 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตไิต้หวนัเถาหยวน เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

20.45          เดนิทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET(VZ) เที่ยวบนิที่ VZ565 

23.40          เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 วนัที่หา้       อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – วดัหลงซาน – ย่านซเีหมนิตงิ – รา้นปลอดภาษี – ท่าอากาศยานนานาชาตไิต้หวนัเถาหยวน –  
                    ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง                                                   
                        



 

****************************************** 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลบัวนัหรอืเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ขึน้อยู่กบัตามสถานการณ์ท้องถิน่ สถานที่ท่องเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทัง้นี้การเปลี่ยนทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลักส าคญั 

 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรยีมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตวัจรงิ (อายุการใชง้านต้องเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)  

เมื่อเดินทางถึงใต้หวนั ผูเ้ดนิทางจะได้รบัชุดตรวจ ATK (ฟร)ี ทัง้หมด 4 ชุดที่สนามบนิ โดยใหต้รวจทุกๆ 2 วนั (เริม่ตรวจทนัทใีนวนัที่เดนิทางมาถงึใต้หวนั) *ผูเ้ดนิทางเขา้ใต้หวนั

จะต้องถ่ายรูปเกบ็ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในกรณีที่มหีน่วยงานขอดู แต่ไม่จ าเป็นต้องส่งหลกัฐานใหห้น่วยงานใดๆ * 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นี้จะต้องมจี านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับรษิทัที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจ้งใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงค์เดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะท าการแจ้งใหท่้านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

► การจองทวัร์และช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืช าระ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯต้องออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกล้วนัเดนิทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืตามที่บรษิทัก าหนดแจ้งเท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางต้องเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่

ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 

*ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

(บริษทั ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ัง่ ได้ และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋
กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได้)  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกล้เคยีงกนั  

3.  กรณีพกั 3 ท่านถ้าวนัที่เขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มค่ีาใชจ้่ายพกัเดี่ยวเพิม่) กรณีหอ้งพกัในเมอืงที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาล

วนัหยุด มงีานแฟร์ต่างๆ บรษิทัขอจดัที่พกัในเมอืงใกล้เคยีงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งต้น เจ้าหน้าที่บรษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ VIETJET (VZ) สมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่องได้ 7 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

การบนิที่มกีารเรยีกเกบ็ กรณีสมัภาระเกนิท่านต้องเสยีค่าปรบัตามที่สายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษทัฯประกนัภยัที่บรษิทัท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มกีารตกลงไวก้บับริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิ่มได้จากบรษิทั

ประกนัทัว่ไป 

7. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

8. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั  

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  



2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถ้ามกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัที่สายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯได้ออกตัว๋เครื่องบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวนั / ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร์

ทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีที่มผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของ

ผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่ว

เอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่ง

อาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์

ของผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการได้ล่วงหน้าได้  

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก

เมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

 


