
  
  
 
 

 

ไตห้วนั ไทเป ไถจง ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
เยห่ลิว่ จิว่เฟ่ิน ชมซากรุะ 4 วนั 3 คนื 
พเิศษ!!! แชน่ า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกั 1 คนื 

เดนิทาง 22-25 มนีาคม 2566 
โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 

กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ – สนามบนิเถาหยวน - 

เมอืงนวิไทเป – วดัเทยีนหยวน – ถนนโบราณต ัน้สุย่ - 
แช่น า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกั                                       

  

🍽 

2 

เมอืงหนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดั

พระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– รา้นชา – เมอืงไถจง - ฟ่ง

เจ ีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

🍽 🍽 อสิระ 

3 

เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไค

เช็ค – อทุยานธรณีเยห่ลิว่ - หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน –  

รา้นเครือ่งส าอาง - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

🍽 🍽 อสิระ 

4 
Germanium Shop – วดัหลงซาน - ตกึไทเป 101 – 
สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

🍽 🍽  



  
  
 
 

 

22 ม.ีค. 66 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเถาหยวน - เมอืงนวิไทเป – วดัเทยีนหยวน – 
ถนนโบราณต ัน้สุย่ - แช่น า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกั                                      

 
07.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน้ 4  ประตู 3 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR (VZ) เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ

โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิท HELLO HOLIDAY TRIP ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.35 น.   ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ 562  

  น า้หนกักระเป๋าโหลด 20 กก. / ถอืข ึน้เครือ่ง 7 กก. (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ซึง่เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศ

ไทยประมาณ 12 เท่า ตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร 

น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุาปรับ

นาฬกิา ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนวิไทเป ชม วดัเทยีนหยวน (Wuji Tianyuan Temple) เป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่

เรือ่งสถาปัตยกรรมแบบจนีทีส่วยงามและมคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุในไตห้วัน  ตัง้อยูใ่นเขตตัน้สุย่ ของ

เมอืงนวิไทเป นับวา่เป็นจดุชมซากรุะทีไ่ดร้ับความนยิมทัง้จากคนไตห้วันและนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ

มมุถา่ยรปูยอดนยิมบรเิวณเจดยี ์ 5 ชัน้ ทา่มกลางซากรุะสายพันธุ ์ Yoshino ทีบ่านสะพรั่งเป็นภาพที่

สวยงามเกนิบรรยาย โดยซากรุะทีวั่ดเทยีนหยวน จะบานสวยทีส่ดุ ชว่งเดอืนมนีาคม แตจ่ะมกีารจัด

เทศกาลซากรุะ ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี 

 

** ในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์– มนีาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดใูบไมผ้ล ิ

ดอกซากุระก าลงัเบง่บาน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของแตล่ะวนั ** 

 



  
  
 
 

 

จากนัน้ใหท้กุทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัยที่ ถนนโบราณต ัน้สุ่ย 

(Tamsui Old Street) ถนนคน

เดินยอดฮิตที่เดินทางง่ายและ

รวดเร็วที่สุดในบรรดาถนนในเมอืง 

นิวไทเป ที่นี่มีส ินคา้มากมายให ้

เลอืกสรร มทีัง้อาหารทะเล ขนมขึน้

ชือ่ กระเป๋า เสือ้ผา้ และสนิคา้อืน่ๆ 

อกีมากมาย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...อาหารไตห้วนัสูตรตน้ต ารบั 

 

ทีพ่กั    New Taipei Hot Spring Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
พเิศษ!!! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ ดว้ยการแช่น า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกั เพือ่ผอ่นคลาย 
ผวิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ กลา่วกันวา่ไตห้วันไดเ้คยตกอยูใ่นการ

ปกครองของญีปุ่่ น จงึมีวัฒนธรรมการแช่น ้ารอ้นแบบญี่ปุ่ น ชาวไตห้วันนิยมแชน่ ้าแร่ทัง้ในสถานที่
สาธารณะและโรงแรมจนถงึปัจจบุัน 

 

23 ม.ีค. 66 เมอืงหนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู่ – รา้นชา 
– เมอืงไถจง - ฟ่งเจ ีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา หรอื ซนัมนูเลค (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบน ้า

จดืธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่กลางภเูขาในเมอืงมณฑลหนานโถว (Nantou City) 

พืน้ทีต่อนกลางของเกาะ มเีกาะทีม่ชี ือ่วา่ กวง หวา เตา่ ซึง่เป็นเกาะทีเ่ล็กตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ ดา้น

ทศิเหนือของทะเลสาบมรีปูทรงคลา้ยพระอาทติย ์สว่นดา้นทศิใตนั้น้มรีปูทรงคลา้ยพระจันทรเ์สีย้ว จงึ

ถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มชีือ่เสยีงดา้นความสวยงามจนไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 

“สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั” จดุเดน่คอืมพีืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายพรอ้มฉากหลังเป็นภเูขา

สงูอดุมไปดว้ยพืน้ทีป่่าทีอ่ดุมสมบรูณ์และภมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



  
  
 
 

 

จากนัน้น าทา่นสกัการะอัฐขิองพระถังซมัจ๋ัง ณ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิทะเลสาบสรุยิัน
จันทรา ซึง่แต่เดมิอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังไดถู้กญปีุ่ นยดึครองไปตั่งแต่สมัยสงครามระหว่างญีปุ่่ นกับจนี 

ปัจจุบันไดม้กีารตกลงใหแ้บง่สว่นหนึง่ไวท้ีญ่ีปุ่่ นเพือ่ใหค้นญีปุ่่ นไดรู้จั้กพระถังซัมจ๋ังบา้ง และอกีสว่น
หนึง่น ากลับมาไวท้ีไ่ตห้วัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ...เมนูปลาประธานาธบิด ี

บา่ย หลังทานอาหาร น าทา่นกราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่ หรอื วดักวนอู เพือ่สกัการะขงจื๊อเทพ

เจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัวทีต่ัง้อยู่หนา้วัด
ซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน วัด

นี้เพิง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1938 ทีผ่า่นมา แต่
ในปีค.ศ.1945 ไตห้วันไม่ไดอ้ยู่ภายใต ้

อาณานิคมของญีปุ่่ นแลว้ รัฐบาลไตห้วันจงึ
สนับสนุนงบประมาณเพือ่สรา้งวัดเหวนิอู่ให ้
เ ป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดยสร า้งอาคาร

ยิง่ใหญ่กว่าเดมิ และสรา้งใหอ้อกสไตลจ์นี
มากขึ้น ไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้อกระดิ่ง 

เขยีนชือ่ตัวเองแลว้น าไปแขวนทีก่ าแพงวัด 
เชือ่วา่จะท าใหค้รอบครัวปลอดภยัร ่ารวยเงนิ

ทอง การเรยีนส าเร็จ และความรักหวานชืน่ 

จากนั้นพาท่านไปชอ้ปกันที่ รา้นชา TEA 

SHOP ไตห้วันขึน้ชือ่ว่าเป็นดนิแดนแห่งใบชา ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมปิระเทศและ

ภูมอิากาศ ท าใหไ้ตห้วันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิง่ ที่นี่มีชาใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 

ตัง้แต ่ชาอหูลงตง้ติง่ ชาอหูลงป๋ายเหา และชาเถีย่กวนอนิ ซึง่ชาทัง้ 3 ประเภทนี้ จัดไดว้า่เป็นชาชือ่

ดังจากไตห้วันเลยทเีดยีว และทา่นยังสามารถซือ้เป็นของฝากกลับไปไดอ้กีดว้ย 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไถจง เมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของไตห้วัน ตัง้อยู่ทางตอนกลางฝ่ังซา้ยของเกาะ

ไตห้วัน เป็นเมอืงแห่งอุตสาหกรรมและศูนยก์ลางเศรษฐกจิอันดับสามของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่ภาค

กลางของเกาะ 

  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ฟ่งเจ ีย่ไนทม์าเก็ต ซึง่เป็นตลาดทีม่มีานานกวา่ 100 ปี เป็นตลาดกลางคนืที่

คกึคัก มีทัง้วัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเที่ยวต่างชาตหิลั่งไหลเขา้มา มีสนิคา้ส าหรับทุกเพศ ทุกวัย 

โดยเฉพาะวัยรุน่ เนื่องจากตัง้อยูใ่กลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจีย่ เป็นตลาดคนเดนิทีจ่ าหน่ายสนิคา้ครบครัน

ทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก่ ชานมไขม่กุ 

ไกท่อดDevil กนุเชยีง สเต็กเนื้อ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถงึรองเทา้แบรนดด์ัง 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

  

ทีพ่กั    CU HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
 

 
 

 
 

 
 



  
  
 
 

 

24 ม.ีค. 66 เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – อุทยานธรณีเยห่ลิว่ - หมูบ่า้น
โบราณจิว่เฟ่ิน – รา้นเครือ่งส าอาง - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้

การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะ

ไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก 

น าทุกท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมชือ่ดังประจ าชาตขิองไตห้วันทีม่ี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาตกิลมกล่อม แป้งมคีวามหอมและไสส้ับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมขีนม
อืน่ๆอกีมากมาย เชน่ พายเผอืก, Naugat (ตังเม) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้น 

 
น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็น

สถานทีห่ลักทีต่อ้งมาของเมอืงไทเป และยัง
เป็นสัญลักษณ์ของไตห้วัน อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็คสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็น
การร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานาธิบดี 
เจยีงไคเช็ค ผูพั้ฒนาความเจรญิใหก้ับไตห้วัน

ใหเ้ทยีบเทา่ระดับนานาชาต ิโดยตัวอาคารมสีี

ขาว 4 ดา้น และมหีลังคาทรง 8 เหลีย่ม ตาม

สถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจนี ตัง้สง่าอยูต่รง
กลางของจัตุรัสเสรภีาพ และดา้นหนา้มบีันได

จ า น วน  8 9  ขั ้น  เ ท่ า กั บ อ า ยุ ข อ งท่ าน
ประธานาธบิด ีและภายในจะมรีปูปั้นส ารดิของ
ท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า

ไว ้2 นาย นอกจากนัน้ยังมนีทิรรศการแสดงประวัตภิาพถา่ยแตล่ะชว่งชวีติของท่านเจยีง ไคเช็ค รวม
ไปถงึขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆไวจั้ดแสดงอกีดว้ย 

 

** ในช่วงประมาณเดอืนมนีาคมของทกุปี เป็นช่วงฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากุระก าลงัเบง่บาน 

ทา่นสามารถชมซากุระหลากหลายสายพนัธุ ์ท ีป่ลูกไวโ้ดยรอบของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของแตล่ะวนั ** 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ...ซฟู๊ีดเยห่ลิว่ 

 

 



  
  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

บา่ย  น าทา่นชม อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่(YEHLIU GEO PARK) อทุยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนั
ลักษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล เกดิขึน้จากการเคลือ่นทีข่องเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลก

ตารูปร่างต่างๆ ซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่หนิรูปเศียรพระ
ราชนิีอลซิาเบธ หนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิของสัตวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิ

ของทะเลแปซฟิิก น ้าทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขา 

ซึง่ในอดตีเคยเป็นแหลง่ขดุทองชือ่ดังของไตห้วัน เมือ่กาลเวลาผา่นไปเหลอืเพยีงบา้นเรอืนแบบเก่า

เป็นสิง่ดงึดดูใจใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆทัง้รา้นน ้าชา รา้นขายขนม และของทีร่ะลกึ 

ชมววิทวิทัศน์ของบา้นโบราณซึง่ประดับดว้ยโคมไฟสตี่างๆและตรอกซอกซอยเล็กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ย

รา้นคา้ และนักท่องเทีย่วจ านวนมาก ของกนิทีห่า้มพลาดเมือ่มาเทีย่วทีจ่ ิว่เฟ่ิน คอื ไอศกรมีถ ัว่ตดั 

(Peanut Ice Cream Roll) เป็นไอศกรีมโบราณ+ถ่ัวตัดบดกรุบกรอบ+ผักชี วางบนแผ่นแป้ง

คลา้ยโรต ีจากนัน้หอ่เป็นโรลคลา้ยโรตสีายไหม อรอ่ยตอ้งลองคะ่ 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 

 

  จากนั้นพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิง รา้นเครือ่งส าอาง (Cosmetic shop) มีสนิคา้มากมายขึ้นของ

ไตห้วันและแบรนดต์า่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปเลอืกซือ้กันหรอืจะน าเป็นของฝากก็ไดเ้ชน่กัน 

 

 อสิระชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮติของวัยรุ่นไตห้วัน หากเปรยีบกับบา้นเราก็

เหมอืนบรเิวณสยามน่ันเอง ซึง่เป็นศูนยร์วมแฟชั่นต่างๆ ทีเ่ป็นเทรนดฮ์ติของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาว

ไตห้วันมารวมกันไวท้ีน่ี่ ท่านสามารถเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมทีไ่ดร้ับความนยิมมากมาย 

อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma เป็นตน้ และนอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้ เครื่องประดับ 

เครือ่งส าอาง รองเทา้ สารพัดแฟชัน่แลว้ ถนนแหง่นี้ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดังตา่งๆ ทัง้อาหาร

ในสไตลไ์ตห้วันและอาหารนานาชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกทานมากมาย  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

  

ทีพ่กั    PaPa Whale Hotel Ximending 3* หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

25 ม.ีค. 66 Germanium Shop – วดัหลงซาน - ตกึไทเป 101 – สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิ 
  สุวรรณภูม ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชม ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium ซึง่ท าเป็นเครื่องประดับทัง้สรอ้ยคอและสรอ้ย

ขอ้มอืซึง่มกีารฝังแร ่Germanium ลงไป มคีณุสมบัตลิดผลกระทบจากรังสจีากอปุกรณ์อเิล็คทรอนคิส ์

ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกาย สามารถชว่ยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซ

เมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยใหส้ัน้ลง 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซาน(Longshan Temple) เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีง

มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในย่านเมอืงเก่า มอีายุเกอืบ 300 ปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนี
ชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานที่
สักการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาว

จนี มรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัด
พุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วัน

เขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์
ไตห้วัน ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเทีย่วไม่

ควรพลาดของเมืองไทเป  วดัหลงซานหรอื
เหมงเจยีหลงซาน(Mengjia Longshan) แต่
เดมิสรา้งขึน้เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก 

แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาว
จนีอกีมากกว่า 100 องคท์ีด่า้นใน โดยมาจากทัง้

ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความ
ซือ่สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอืผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงให ้

สมหวังดา้นความรัก  
 



  
  
 
 

 

น าท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมอืงไทเป ถ่ายรูปเช็คอนิบรเิวณหนา้ ตกึ

ไทเป 101 มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ไดร้ับการออกแบบโดยวศิวกรชาว

ไตห้วั น  ลั กษณะทางสถา ปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรม ของเอเชยีตะวันออกแบบดัง้เดมิกับสถาปัตยกรรมแบบ

ไตห้วัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจนี

และความเชือ่ ใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยีล ้ายุคไดอ้ย่างลงตัว ตัวอาคาร

มองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกัน นับเป็นแลนดม์ารก์ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ

ของไตห้วัน และเป็นตกึทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก เรยีกไดว้า่เป็นความภมูใิจ

ของชาวไตห้วัน ทัง้สถาปัตยกรรมการก่อสรา้ง การตกแต่งทัง้ภายนอก 

และภายในทีล่ว้นถูกออกแบบมาอย่างยอดเยีย่ม (ไมร่วมคา่ขึน้ชมววิ

ช ัน้ 89) 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ...เสีย่วหลงเปา 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

15.40 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ 563  

น า้หนกักระเป๋าโหลด 20 กก. / ถอืข ึน้เครือ่ง 7 กก. (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.35 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
******************************************************** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

เมือ่เดนิทางถงึไตห้วนั ผูเ้ดนิทางจะไดร้บัชุดตรวจ ATK (ฟร)ี ท ัง้หมด 4 ชุดทีส่นามบนิ 

โดยใหต้รวจทกุๆ 2 วนั (เร ิม่ตรวจทนัทใีนวนัทีเ่ดนิทางมาถงึไตห้วนั) 

 

*ผูเ้ดนิทางเขา้ไตห้วนัจะตอ้งถา่ยรูปเก็บไวเ้พือ่เป็นหลกัฐานในกรณีทีม่หีนว่ยงานขอดู 

แตไ่มจ่ าเป็นตอ้งสง่หลกัฐานใหห้นว่ยงานใดๆ * 

 

**ขณะนีน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซีา่ หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่

เขา้-ออกปกต ิทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่ ตามทีส่ถานทูตก าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร)** 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร  
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่/ เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

22-25 มนีาคม 2566 17,999 6,000 

 
** คา่บรกิารขา้งตน้ ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 

ทา่นละ 1,500 ดอลลา่รไ์ตห้วนั/ทรปิ/ทา่น ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 5,000 บาท ** 
 

การเดนิทางจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึ 
มดัจ าท ัง้หมดเนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ เม ือ่ออกต ัว๋แลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

คา่บรกิารดงักลา่ว เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเทา่น ัน้!!! 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 ดอลลา่รไ์ตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 
 

 
 



  
  
 
 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 25 ทา่น แต่
หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่

ทางบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขที่หนังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วมไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100  มลิลลิติรตอ่

ชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
1.1 สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้ 
2.1 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่

แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000mAh หรอืนอ้ยกว่า 100Wh สามารถน าขึน้เครือ่ง

ไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAh หรอื 100-160Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้

ไมเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAh หรอื 160Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเร ือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 

-กรณีลูกคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตดัสนิใจซือ้ทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนั

เวลา เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางบรษิทั กอ่นตดัสนิใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีช่ าระกบัผูจ้ดั เป็นการช าระขาดกอ่น

เดนิทางและผูจ้ดัไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่น



  
  
 
 

 

ออกเดนิทางเชน่กนั ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด 

หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั) ทางผู ้

จดัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุเหลอืไมต่ า่
กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 
เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้และ
ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น
เป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทั 

ขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด*** 


