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โดยสายการบนิ VietJet Air (VZ)  

ไตห้วนัจใุจ...ปีใหมม่นัสส์ดุเหวีย่ง 

•วดัจงไถฉานซือ่ •ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา •วดัพระถงัซมัจ ัง๋ •วดัเหวนิหวู ่•น ัง่รถไฟโบราณ 

ชมอทุยานอาลซีาน •เฟิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต •เมอืงไทเป•อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก •วดัหลงซาน  •ซี

เหมนิตงิ•ชมพลไุฟตกึไทเป 101 ทีห่อร าลกึซุนยดัเซน•อทุยานเยห่ลวิ •หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน 
**มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด** 

 

 

 

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

(เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน - 
  
 

15.30น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตู 4  เคาทเ์ตอร ์สายการบนิเวยีด

เจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

18.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั  โดยสายการบิน              

VietJet Air เทีย่วบนิที ่VZ9562  (รวมน า้หนกักระเป๋า 20 Kg) 

23.05น. ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี(เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสูท่ีพั่ก เพือ่พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

ทีพ่กั  King's Paradise Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่อง      วดัจงไถฉานซือ่ – ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง่ -   วดัเหวนิหวู ่– เจีย้อี ้
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุดใน
ไตห้วัน และไดรั้บกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากนครวาตกิัน 
ประเทศอติาลี และวัดมหายานที่ธเิบต วัดจงไถฉานเป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสรา้งขึน้ในเดอืน
กันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นวัดทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมัยทีสุ่ดในไตห้วัน มรูีปทรงคลา้ยคนก าลังน่ัง
สมาธ ิมคีวามสงูกวา่ 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 ดว้ย
งบประมาณการสรา้งกว่าหมืน่ลา้นบาท ตัวอาคารท าจากหนิอ่อนและมปีระดูทางเขา้ท าจากทองแดงมี
น ้าหนังถงึ 200 ตัน เป็นสถานทีส่ าหรับจารกิแสวงบญุของชาวไตห้วัน และยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่ี
หอ้งเรยีนหลายพันหอ้ง รวมถงึเทคโนโลยตี่างๆ ของอุปกรณ์ภายใน จนไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีท่ันสมัยทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของโลก สิง่หนึ่งทีค่นไตห้วันมคีวามรูส้กึศรัทธาในวันแห่งน้ีเป็นอย่างมากคอื ในปี 1999 ได ้
เกดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงทีเ่มอืงหนานโถว บา้นเรอืนและอาคารโดยรอบวัดไดรั้บความเสยีหาย แต่
วัดจงไถฉานไมไ่ดรั้บความเสยีหายเลย ภายนอกทา่นสามารถเดนิผา่นสะพานตอ่อาย ุซึง่มคีวามเชือ่กัน
วา่ เมือ่เดนิผา่นจะสามารถสะเดาะเคราะหแ์ละตอ่อายใุหย้ดืออกไปไดอ้กี 3 ปี 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก อายไุมเ่กนิ 11 ปี         

(ไมเ่พิม่เตยีง) 
พกัเดีย่ว 

 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 

 

25,888  

 

25,888 

 

6,000 
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น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน 
ตัง้อยู่ในเมอืงหยูช ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่สงูเหนือกว่าระดับน ้าทะเล
ประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวาม
สงูตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” จุดเด่นคอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอย่างสวยงาม เมือ่มองในมุม
สูง ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ยกับพระอาทติย์ และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทร์
เสีย้ว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสุรยิัน
จันทรา นอกจากทวิทัศนธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวดัวาอาราม
นอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งน้ีจงึนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนิยมของ
นักทอ่งเทีย่วทั่วโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 

 

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนปูลาประธานธบิด ี(2) 
 

 บา่ย หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระ
พุทธเขา้ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยิันจันทรา วัด
น้ีมรูีปปั้นพระถังซัมจ๋ังใหน้มัสการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิอง
พระถังซ าจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักทอ่งเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกวา่ วัด
กวนอูตั ้งอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์ส ิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไตห้วัน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืง
ปักกิง่ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 
ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่ง
ความซือ่สัตย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมคีวามเชือ่วา่เทพเจา้
กวนอเูป็นภาคหนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสตัว ์เชือ่กันวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัด
ภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรอืง 

  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนอูบโอง่(3) 
 

ทีพ่กั yoyohotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม      เมอืงเจยีอี ้– อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน – น ัง่รถไฟโบราณ – รา้นชาอู่หลง – รา้นขนมพาย

สบัปะรด – เมอืงไถจง - ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขต

เมอืงเจียอี ้ซึง่เป็นอุทยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วัน อยู่
สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความ
สวยงามมาก น าท่านเปลีย่น บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบราณ 
ซึง่ทางรถไฟของอาลซีานถอืไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณที่
ตดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ให ้
ท่านไดด้ืม่ด ากับธรรมชาตขิองตน้สนสงูชนั ทีม่อีายกุวา่พันปี 
ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ์ ซึง่เป็น
อทุยานทีม่คีวามสมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง  

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง(5) 
 

บา่ย  น าทา่นแวะ รา้นชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลกูกันมากทางแถบอารซีนั ดว้ย
สภาพอากาศบนพืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกลอ่ม และพันธุช์า
ของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชา
และเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย 
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 น าท่านแวะ ร้านขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake) 
ขนมทีถ่อืไดว้่ามแีหล่งก าเนดิมาจากเกาะไตห้วัน เน้ือแป้งหอม
เนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของ
เนยเล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้ีรสชาตทิี่
กลมกลอ่มจนเป็นทีน่ยิม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืน
ใคร ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน 
ไม่ว่าใครที่ไดม้าเยือนก็ตอ้งซื้อเป็นของฝากตดิมือกลับบา้น 
นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมีขนมอกีมากมายใหเ้ลอืก
ชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 
อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง(ใชเ้วลาเดนิทาง4.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน 
เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไตห้วัน อสิระเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng 
Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยู่ทีค่วามเป็น
ทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล์ Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้
นักท่องเที่ยวและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มีส ิง่ที่น่าสนใจส าหรับทุกวัย เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 

ทีพ่กั HotelRegal international หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
วนัทีส่ ี ่    เมอืงไทเป – ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก – วดัหลงซาน – ตลาดซเีหมนิตงิ 
 – ชมพลไุฟตกึไทเป 101 ทีห่อร าลกึซุนยดัเซน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 
 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงไทเป(ใชเ้วลาเดนิทาง2 ชั่วโมง)  เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ศูนยก์ลาง
ทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้น
คน เมอืงไทเปถกูสรา้งขึน้ตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่19 สมัยราชวงศช์งิ มอีายกุวา่ 130 ปีมาแลว้ แตย่ังคง
รักษาไวซ้ึง่วัฒนธรรมอันเกา่แก ่อย่างเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และวัดวาอาราม ทีม่คีุณค่าทาง
ประวัตศิาสตร์อยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในทวปีเอเชยีทีม่ีย่านการคา้ทีม่ี
ชื่อเสียง มีอาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค ่าคืนที่คกึคัก และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่มี
ประสทิธิภาพ รวมถึงเป็นที่ตัง้ของตึก Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่
ทอ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครือ่งประดับทีท่ า
จากเจอรเ์มเนียมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเน้ือ 
ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ไดอ้ีกดว้ย 
เจอรเ์มเนียมถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าคา่ของไตห้วันมาตัง้แตโ่บราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังม ีหยก
ไตห้วัน(หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี 
 

น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานทีท่ีถ่อื
ไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึง่ ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรา้งเพือ่ร าลกึ
และเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิดี เจียง ไคเช็ค ผูน้ าทีไ่ดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมา
อย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังท าดว้ยหนิออ่น
ทัง้ 4 ดา้น หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 8 เหลีย่ม สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐาน
ในกรุงปักกิง่ ประเทศจีน บันไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่านประธานาธบิดี ภายใน
อาคารจะมรูีปปั้นจ าลองของทา่น เจยีง ไคเช็ค ท าขึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญใ่นทา่น่ังทีม่ใีบหนา้
ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลัง
จะมีปรัชญาที่ท่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคือ จริยธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์ 
และไฮไลทอ์กีอย่างหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขีึน้ทุกๆ ตน้ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10:00 - 16:00 
น. 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนเูสีย่วหลงเปา (7) 
 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของเมอืงไทเปตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปี สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝู
เจี๊ ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานทีส่ักการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจีน มรูีปแบบ
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ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคน
เรยีกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป 

   

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนท์
มาเก็ตทีม่ชี ือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศ
คลา้ยกับย่านสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันและนักทอ่งเทีย่ว 
สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, 
Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต์ 
รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทีห่อร าลกึซุนยดัเซนเพื่อร่วมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2019 เฉลมิ

ฉลองเทศกาลแหง่ความสขุขา้มปี พรอ้มชมพลไุฟตกึไทเป 101 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 

ทีพ่กั  Intrendy Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

HAPPY NEW YEAR 2020 

วนัทีห่า้     เมอืงไทเป -Duty Free – อทุยานเหยห่ลิว่ – เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน - Gloria Outlets  
 ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นคา้ปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึง่มีสนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีักษณะเป็น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขด
หนิทีม่รูีปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัดกร่อนของน ้าทะเลลม
ทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย
รูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอก
เห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ ซึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old 

Street) ตัง้อยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ดา้นหลังเป็น
ภูเขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจีหลง แต่เดมิเคยเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ที่โอบลอ้มดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่
ลบิๆ หมูบ่า้นแหง่น้ีอดตีเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง
ตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศช์งิ โดยตัง้แตช่ว่งปี 
ค.ศ. 1890 ไดม้ีการส ารวจพบแร่ทองค า ญี่ปุ่ นที่เป็นผู ้
ครอบครองไตห้วันขณะนั้น ไดเ้นรมติใหท้ี่น่ีเป็นเหมือง
ทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ ซึง่น ามาซึง่ความม่ัง
คั่งและคกึคักใหก้ับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จน
บรษัิทเอกชนของไตห้วันทีม่ารับชว่งตอ่ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทนุจนตอ้งปิดกจิการ
ไปในที่สุด จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญี่ปุ่ นอย่างสตูดโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนัง
การ์ตูนที่โด่งดังจนควา้รางวัลออสการ์มาครองในปี 2002 กับเรื่อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากน้ี
ภายในหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอันเป็นเสน่หห์ลกัของเมอืงน้ี ทัง้สองขา้งทาง มสีนิคา้
ขายอยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร เป็นตน้ 
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 น าท่านเดนิทางสู ่Gloria Outlets แลนดม์ารค์ อันดับหนึง่ทีส่ดุแห่งประสบการณ์ชอ้ปป้ิงเหนือระดับ 
กับสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกในราคาพเิศษ 
 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
00.10+ น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ VietJet Air   
  เทีย่วบนิที ่VZ9563 (รวมน า้หนกักระเป๋า 20 Kg) 
  

02.40+ น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

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

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

✓ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ20 kg. 1 ใบ และกระป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 kg. 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางไตห้วันได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วันไม่เกนิ 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ(รวมทา่นละ 1,500 NTD /ทา่น/ทรปิ) ในสว่นคา่

ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
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เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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