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วนัแรก     กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ– สนามบนิไทจง – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ไทเป –ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 (ไมร่วม
ช ัน้ 89) – ตลาดปลาไทเป 

06.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ THAI VIETJET AIR ซึง่จะ
มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
**เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิของสายการบนิ THAI VIETJET AIR มกีารเปล ีย่นแปลงเสมอ กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีใ่นวนัเดนิทางอกีคร ัง้** 

09.00 น.  น าทา่นเหริฟ้าสู่ เมอืงไทจง ประเทศไตห้วันโดยเทีย่วบนิ VZ560  (ไมม่บีรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ณ เมอืงไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้นั้น น าคณะ

เดนิทางสู่ เมอืงไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชานมไตห้วนั (1) 
น าทุกท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นทีถู่กวาดลวดลายต่างๆ ดว้ยสสีันสดๆ

หลากสมีากมาย ไมว่า่จะเป็นตามผนัง หรอืก าแพงของ หมูบ่า้น ซึง่ในลวดลายนัน้มทัีง้เป็นตัวหนังสอื รูปการ์ตูน หรือรูปอืน่ๆที่
ฝีมอืคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่นี้เมือ่มองดแูลว้กับมคีวามลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เรื่องเหล่า
ความเป็นมาวา่กันวา่ หมูบ่า้นแหง่นี้ถูกสรา้งเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทหารผ่านศกึ  หรอืผูล้ ีภั้ยของพรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมู่บา้น
ในตอนนัน้ไมไ่ดน่้าอยูใ่นสมัยปัจจุบัน ไดม้กีาร รื้อถอน ซึง่ในระหว่างทีไ่ดม้กีารรื้อถอนนั้น ไดม้นีายทหารเก่า ชือ่ว่า Huang 
Yung-fu ไดท้ าการวาดลวดลายตา่งๆขึน้มา เมือ่สถานทีน่ี้มนัีกศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพูดกันต่อไป
เรือ่ยๆ ท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้มชี ือ่เสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจบัุนจงึหลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของ
เมอืงไทจง 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ ของไตห้วัน ทัง้
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน 
จากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจบัุน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้
แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, 
COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT 
BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, 
ZARA  เป็นตน้  
กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ต๋ัวขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคา

ประมาณ 600 NTD 

  จากนัน้พาทกุทา่นไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรืออกีชือ่ Addiction Aquatic Development 
(AAD) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงไทเป เดมิททีีต่ลาดไทเปเป็นตลาดสดทีซ่ือ้ขายอาหารทะเลสดเทา่นัน้ ตอ่มาทางบรษัิทเอกชน
ไดป้รับเปลีย่นใหเ้ป็นตลาดสดุฮติในไตห้วันไมแ่พท้ีต่ลาดปลาในโตเกยีวเลยทเีดยีว ซึง่ภายในตลาดปลายังมซีุปเปอร์มาร์เก็ต
และรา้นอาหารไวบ้รกิารอกีดว้ย ทัง้นี้ใหท้กุทา่นไดส้ัมผัสรสชาดของอาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ทีบ่รกิารความสด
ใหมท่กุวัน ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ลอ๊บสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรือป้ิงย่าง บาร์บคีวิ และอกี
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน  

  
ค า่ อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดปลา ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่อง        หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ล ิว่ – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – อนุสรณส์ถาน 
                     เจยีงไคเช็ค – รา้นเครือ่งส าอาง – ซเีหมนิตงิ       
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ที่ตัง้อยู่
บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบัุนเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็น
ถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มชีื่อเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศ
แบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิ
ทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย ทีห่มู่บา้น
โบราณจิว่เฟ่ินถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮติที่ตอ้งหา้มพลาดอีกที ่
เพราะนอกจากความเป็นเอกลักษณท์ีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วแลว้ ความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทียั่งประดับประดาดว้ยโคมไฟสแีดงตามทางและ
รา้นคา้ต่างๆ เป็นจุดไฮไลท์ใหไ้ดภ้าพสวยๆ ไดเ้ช็คอนิไม่ตกเทรนด์
แน่นอน 
แนะน าของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็นบัวลอยเผอืกและเป็นขนมขึน้ชือ่ของจิว่เฟ่ินเลยก็
วา่ได ้บัวลอยของไตห้วันจะช ิน้ใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสกี็คนละรสและมคีวาม
หนบึไมเ่ทา่กัน สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถ่ัวเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถสั่งไดทั้ง้แบบรอ้นและเย็น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟีู้ ด (3) 
 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ล ิว่ (Yehliu Geopark Park) อุทยานแห่งนี้

ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะ
กรอ่นของน า้ทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ น่าตืน่

ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซ ึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 
จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 
และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครื่องประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek 
Memorial Hall) ทีส่รา้งข ึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี 
พ.ศ. 2523 มพีื้นทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตร์ส าคัญทีห่าดูไดย้าก
ภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมรูีปปัน้ท าจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในทา่น่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ 

และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของ
ทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิอง
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ อกีทัง้ทัง้ยังมกีารจัดโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่ม
ทีแ่หง่นี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวัน หลังจากนัน้น าทา่นแวะ รา้นคอส
เมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกัน
อยา่งเต็มที ่ 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนี้เปรียบเสมอืน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ 
เป็นแหล่งรวมแฟชั่นทีทั่นสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรือไม่มแีบรนด ์อกี
ทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถู่กเหมาะส าหรับนัก  ชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจใุจ 

 
แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอคา่ทีค่ณุตอ้งลองสักครัง้ในชวีติ ระดับความเหม็นของ
เตา้หูนั้น้ม ี3 ระดับ กลิน่เหม็นสุดแนะน าเป็นแบบตม้, กลิน่เหม็นปานกลางแนะน าเป็นแบบย่าง, 
และกลิน่เหม็นเบาสดุแนะน าเป็นแบบทอด ส าหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด ทานคูก่ับผักดอง
เครือ่งเคยีงแลว้นัน้ หากใครไดล้ ิม้ลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจอกี 1 เมนูแน่นอน  

 ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   ไทเป–รา้นพายสบัปะรด–หนานโถว-ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา–วดัพระถงัซมัจ ัง๋–วดัเหว ิน่หวู–่CONA’S 

CHOCOLATE CASTLE– ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต        
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊
อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) หลังจากนั้นน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืง
หนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิ
แมแ่หง่ไตห้วัน) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (5) 

บา่ย          น าทา่นลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจุดหนึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยม
ของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้จะมจีดุส าคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร น าท่าน
ลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ัน
เชญิมาจากชมพูทวปี  

 กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ท าการปิดไมใ่หท้ าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  

 
                หากมาไตห้วันอกีเมนูทีไ่มแ่นะน าไมไ่ด ้น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา เมือ่มาถงึทะเลสาบสุรยัิน จันทรา ตอ้งมาทีร่า้นอาม่าทีถ่ือว่าเป็น

เจา้แรกและเจา้เดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสูตรลับเฉพาะของอาม่าท าใหไ้ข่ตม้ใบชามกีลิน่หอมจากสมุนไพรต่างๆ 
ส าหรับรสชาดนัน้จะมรีสเค็มทานเพลนิ ยิง่ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสรุยัิน จันทราแลว้นัน้ ยิง่ท าใหฟิ้นแน่นอน  

 น าทา่นนมัสการส ิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรียกทีรู่จั้กกันในนาม วัดกวนอู เป็นวัดทีม่ี
ช ือ่เสยีงอีกหนึ่งแห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นที่
ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แห่งปัญญา) 
และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ เป็นทีน่ิยมในหมู่
นักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนาน
โถว จะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาสักการะส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี้ 
น าทุกท่านเยีย่มชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สงิโตหนิอ่อน 2 
ตัว ตัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด มมีลูคา่มากถงึ1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน ซึง่
แสดงใหเ้ห็นถงึพลังของความยิง่ใหญ่ 
และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกท่าน
สามารถชมววิของทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา เพราะวัดเหวิน่หวู่ถือได ้
วา่เป็นอกีหนึง่จดุพกิัดทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 จากนัน้น าทกุทา่นไปยังภายในวัดเพือ่สักการะบชูาส ิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกัน ดังนี้ 
จดุทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่น่ังบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกีย่วกับเรือ่งของความประสบส าเร็จในหนา้ทีก่าร

งาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจดุนี้คนไตห้วันมักนิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์
มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

จดุทีส่อง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่น่ังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนี้มักนยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การ
เรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  
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จดุทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉิง เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรียน หรือเกีย่วกับ
สตปัิญญา 

 
น าท่านเดนิทางสู่ CONA’S CHOCOLATE CASTLE ก่อตัง้ข ึน้ในปี 2011 ใน
สไตลป์ราสาททรงยุโรป ประวัตใินการก่อตัง้เป็นเรื่องราวทีน่่ารักของครอบครัว
หนึง่ทีส่รา้งโรงงานผลติชอ็กโกแลตและตอ่มาไดส้รา้งปราสาทนี้ข ึน้มาเพราะลูก
สาวของเขาชื่นชอบช็อกโกแลตเ ป็นอย่างมาก  ทางเจา้ของ  CONA’S 
CHOCOLATE จงึอยากใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้ัมผัสถงึความสขุทีแ่สนอร่อยผ่านของ
หวานต่างๆ ภายในปราสาทแห่งนี้ประกอบไปดว้ย 3 ชัน้ดว้ยกัน ชัน้ที่ 3 เป็น
ขัน้ตอนและประวัตกิารท าชอ็กโกแลต, ชัน้ที ่2 เป็นรา้นคาเฟ่และรา้นไอศครีมไว ้
บรกิาร, ชัน้ที ่1 เป็นโซนขายของทีร่ะลกึ ส าหรับท่านทีต่อ้งการรูปสวยๆ ไวโ้พส
แชร์ในโซเชยีล ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่หา้มพลาด เพราะท่านจะไดภ้าพสวยๆ 
สไตลเ์หมอืนอยูย่โุรปและแถมไดท้านชอ็กโกแลตแสนอร่อยอกีดว้ย      
จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไทจง บรเิวณ
ใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจีย่ โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้ก
ทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหาร
นานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนดัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ล ิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญและพเิศษ
สดุๆ ตลาดแหง่นี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีมั่กจะลดราคาไดอ้ยา่งถูกสดุๆ อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะทีสุ่ด และมแีบบ
ใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน เมือ่มาถงึฟงเจีย่ไนทม์าร์เก็ต แนะน ารา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วมรองเทา้แบรนดต์่างๆ อาทิ
เชน่ Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอืวา่มรีาคาทีถู่กกวา่เมือ่เทยีบกับรุ่นนัน้ๆ ในไทย  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ฟงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่            ไทจง – รา้นไอศครมีมยิาฮารา่ – สนามบนิไทจง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ        

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าทา่นสู ่รา้นไอศครมีมยิาฮารา่ (Miyahara Ice Cream) รา้นไอศครมีชือ่ดังของเมอืงไทจงทีเ่รยีกไดว้า่หากคณุไมไ่ดม้า
ลิม้ลองถอืวา่พลาดมาก เดมิทตีัวรา้นตกึแดงเกา่แตค่ลาสสคิเป็นโรงพยาบาลรักษาดวงตาทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงไทจง มชีาว
ญีปุ่่ น นายมยิาฮาร่า ทาเคโอะ เป็นเจา้ของ ในยคุทีช่าวญีปุ่่ นเขา้มาปกครองไตห้วัน ตอ่มาทางรา้นขนมไดเ้ขา้มาปรับเปลีย่น
เป็นรา้นไอศครมีโดยสไตลก์ารตกแตง่รา้นไดแ้รงบันดาลใจมาจากภาพยนตแ์ฟนตาซชีือ่ดัง HARRY POTTER มมีมุใหท้า่นให ้
ถ่ายภาพและเลอืกซือ้ผลติภัณฑต์า่งๆ อาท ิ ไอศครมีทีข่ ึน้ชือ่ของรา้น, เครือ่งดืม่ตา่งๆ, ขนมของฝาก รวมไปถงึของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กอ่นกลับไทยไดอ้กีดว้ย 
พเิศษ!เฉพาะคณะเดนิทางเทา่นัน้ ฟร!ี รับไอศครมีทา่นละ 1 Scoopใหท้า่นไดล้ ิม้ลองความอร่อยของขึน้ชือ่ของเมอืงไทจงอกีดว้ย  

 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไทจง  

14.30 น.  บนิลัดฟ้าสู ่ กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ561 (ไมม่บีรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
17.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง

2562 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

เคร ือ่งบนิ 

02 – 05 พฤศจกิายน  
   ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45 

  ขากลบั RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15 
14,878 4,500 8,900 

16 – 19 พฤศจกิายน  
   ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45 

   ขากลบั RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15 
14,878 4,500 8,900 

05 – 08 ธนัวาคม  
   ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45 

   ขากลบั RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15 
17,878 5,500 9,900 

06 – 09 ธนัวาคม  
   ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45 

   ขากลบั RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15 
17,878 5,500 9,900 

07 – 10 ธนัวาคม  
   ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45 

   ขากลบั RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15 
17,878 5,500 9,900 

14 – 17 ธนัวาคม  
   ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45 

   ขากลบั RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15 
14,878 4,500 7,900 

21 – 24 ธนัวาคม  
   ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45 

   ขากลบั RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15 
14,878 4,500 7,900 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเท ีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ 

รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้

หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปล ีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่น

การเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงราคา** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพ านักใน
ไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซี่าตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการขอวซี่าตามทางสถานฑูต
ไตห้วันก าหนด 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่
ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่านักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ
มัดจ า  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนั้น  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ช ิน้ ไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ 

โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   

2.1 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้กแ่บตเตอรี่ส ารองทีม่ี

ความจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน   
2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น  
2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
**************************************** 

 


