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NT374
ทวัรไ์ตห้วัน อทุยานเย่หลวิ ทะเลสาบสยุันจนัทรา 4 วัน 3 คนื (VZ)
ทัวรไ์ตห้วัน , 4 วัน 3 คนื ,

RELITE HOTEL  , MOVING STAR HOTEL

ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก - ตลาดกลางคนืซอืหลนิ - ขนมพายสบัปะรด 
อุทยานเหยห่ลวิ - โบราณจวิเฟิน - ตกึไทเป 101 - วดัหลงซาน - รา้นเครอืงสาํอางค ์
ยา่นซเีหมนิตงิ - DUTY FREE - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั 

วดัเหวนิหวู ่- ชมิชาอูห่ลง - ตลาดกลางคนืฟ่งเจยี - หมูบ่า้นสายรุง้ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจงไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก -
ตลาดกลางคนืซอืหลนิ

06.00 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ

09.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทยีวบนิท ีVZ560



13.45 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจงประเทศไตห้วนั เมอืงไทจง ตังอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับท ี3
ของมณฑลไตห้วัน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถนิประเทศไตห้วัน เร็วกวา่ประเทศไทย 1
ชวัโมง)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันแบบ BOX SET Bubble Milk + Cake

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ศนูยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ
การคา้ และวัฒนธรรมทหีลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถูกสรา้งขนึตังแตป่ลายศตวรรษท ี19 สมัยราชวงศช์งิ มอีายุกวา่
130 ปีมาแลว้ แตยั่งคงรักษาไวซ้งึวัฒนธรรมอันเกา่แก ่อย่างเชน่
โบราณสถานถนนสายเกา่และวัดวาอารามทมีคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรอ์ยู่มากมาย
ปัจจบัุนไทเปเป็นหนงึในเมอืงขนาดใหญ่ในทวปีเอเชยีทมียี่านการคา้ทมีชีอืเสยีง มอีาหารนานาชาตบิรรยากาศยามค่าํคนืทคีกึคัก
และระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะทมีปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทตัีงของตกึTaipei 101 ซงึเคยเป็นตกึทสีงูทสีดุในโลกและมสีถานททีอ่งเทยีว
ทังทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
สถานททีถีอืไดว้า่เป็นสญัญลักษณ์ของประเทศอกีแหง่หนงึ ตังโดดเดน่อยู่กลางจตรัุสเสรีภาพถูกสรา้งเพอืรําลกึและเทดิทนูถงึอดตีประธานาธบิดี
เจยีงไคเช็ค ผูนํ้าทไีดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคารเป็นสขีาว
ผนังทําดว้ยหนิอ่อนทัง 4 ดา้น หลังคาสนี ้าํเงนิรูปทรง 8 เหลยีม สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกงิ ประเทศจนี
บันไดดา้นหนา้มทัีงหมด 89 ขันเทา่กับอายุของทา่นประธานาธบิดภีายในอาคารจะมรีูปปันจําลองของทา่น เจยีงไคเช็ค
ทําขนึมาจากทองสมัฤทธขินาดใหญ่ในทา่นังทมีใีบหนา้ยมิแยม้ตา่งจากรูปปันของทา่นในทอีนืๆซงึจะมทีหารยืนเฝ้าไว ้2
นายอยู่ตลอดเวลากําแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาททีา่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคอื จรยิธรรมประชาธปิไตยและวทิยาศาสตร์
และไฮไลทอ์กีอย่างหนงึคอื “พธิเีปลยีนเวรทหาร”ซงึมขีนึทกุๆตน้ชวัโมงตังแตเ่วลา 10:00-16:00 น. 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืซอืหลนิ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุในกรุงไทเป และโดง่ดังทสีดุอกีดว้ย
ของขายทนีีแทบจะมคีรบทกุอย่าง ไม่วา่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสอืผา้ รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเทยีงคนื เพราะเหตนีุ ซอืหลนิเลยกลายเป็นสถานที
Night Life อันโดง่ดังของไตห้วัน เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํ ณ ตลาดกลางคนืซอืหลนิ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง

ทพีกั
Relite Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ขนมพายสบัปะรด - อทุยานเหยห่ลวิ - เมอืงโบราณจวิเฟิน - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขนึชนั 89) - วดัหลงซาน - รา้นเครอืงสําอางค ์-
ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทถีอืไดว้า่มแีหลง่กําเนดิมาจากเกาะไตห้วัน
เนือแป้งหอมเนยหอ่หุม้แยมสบัปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรียวของสบัปะรด
ทําใหม้รีสชาตทิกีลมกลอ่มจนเป็นทนียิม ดว้ยรสชาตทิเีป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร ทําใหข้นมพายสบัปะรดเป็นขนมทขีนึชอืของเกาะไตห้วัน
ไม่วา่ใครทไีดม้าเยือนก็ตอ้งซอืเป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซอื เชน่
ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซอืขนม 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเหยห่ลวิ (Yehliu Geopark)
มลัีกษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดทมีชีอืเสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทมีรีูปทรงแปลกตาและงดงามซงึเกดิจากการกัดกร่อนของน ้าํทะเลลมทะเลและการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างตา่งๆเชน่หนิเศยีรราชนีิและรองเทา้เทพธดิารูปเทยีนดอกเห็ดเตา้หูรั้งผงึซงึมชีอืเสยีงทัวทังเกาะไตห้วันและทัวโลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง เมนูปลาประธานาธบิดี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street) ตังอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง



แตเ่ดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็ก  ๆทโีอบลอ้มดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ
หมู่บา้นแหง่นีอดตีเคยเป็นเหมอืงทองคําทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ โดยตังแตช่ว่งปี ค.ศ. 1890
ไดม้กีารสํารวจพบแร่ทองคํา ญปีุ่ นทเีป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนัน ไดเ้นรมติใหท้นีีเป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ
ซงึนํามาซงึความมังคังและคกึคักใหก้ับเมอืง แตเ่มอืแร่ทองคําร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของไตห้วันทมีารับชว่งตอ่ในชว่งปี ค.ศ. 1987
ตอ้งประสบภาวะขาดทนุจนตอ้งปิดกจิการไปในทสีดุ จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญปีุ่ นอย่างสตดูโิอจบิลิ
ไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์นูทโีดง่ดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กับเรือง “SPIRIT AWAY”
นอกจากนีภายในหมู่บา้นทเีต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอันเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี ทังสองขา้งทางมสีนิคา้ขายอยู่มากมาย ไม่วา่จะเป็น
ของทรีะลกึ อาหารทอ้งถนิ ชดุเสอืผา้กเีพา้ รา้นอาหาร รา้นน ้าํชา เป็นตน้ 

นําทา่น ถา่ยรูปกบัตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทสีงูทสีดุในไตห้วันและเคยเป็นตกึทสีงูทสีดุในโลกในปีค.ศ. 2004 ความสงูจากพนืดนิ
509.2 เมตรมทัีงหมด 101 ชนัชนั 1-5 จะเป็นสว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ
โดยมสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ปทังสนิคา้ทัวไปไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ชนั 6-
8 เป็นศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึชนึ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ชนั 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟชนั 88,89,91
เป็นชนัทจีะเป็นจดุชมววิและชนั 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนีถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วันคอืซวีายลี
โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผน่ดนิไหวหรือระบบลกูตุม้แดมเปอรอั์นทันสมัยมนี ้าํหนักถงึ
660 เมตรกิตัน กับการตกแตง่ดว้ยรูปหัวมังกรทมีุมอาคารทัง 4 ดา้นทกุชว่งชนัเพอืขับไลภ่ตูผิปิีศาจตามหลักความเชอืและคําบอกเลา่ของซนิแส
นอกจากนันตกึนียังมลีฟิทท์เีร็วทสีดุในโลกทคีวามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชนั 1 ไปยังชนั 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน
(ราคาทวัรไ์มร่วมตวัสําหรบัขนึชมววิบนชนั 89) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชอืไทยจะชอืวา่ วดัเขามงักร ซงึเป็นวัดทเีกา่แกท่สีดุวัดหนงึในประเทศไตห้วัน
ถูกสรา้งขนึใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจนีผูอ้พยพมาจากมณฑลฝเูจยีน และไดรั้บการบรูณะปฏสิงัขรณ์หลายครังตามกาลเวลา
อกีทังเป็นสถานทปีระดษิฐานสงิศักดสิทิธ ิเทพเจา้องคต์า่ง  ๆกวา่ 165 องค ์อาท ิพระโพธสิตัวก์วนอมิพระประธานของวัด เจา้แม่ทับทมิ
เทพเจา้กวนอู เป็นตน้ทา่นสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภัย มคีวามสขุในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเครอืงสําอางค ์(Cosmetics Shop) ชอืดังของประเทศไตห้วัน หนงึในสถานทชีอ้ปปิงทตีอ้งไปเยือนสกัครัง
เพราะเครืองสําอางคท์ปีระเทศไตห้วันมรีาคาถูกวา่ทปีระเทศไทยมาก ไม่วา่จะเป็นแบรนดท์ผีลติขนึเองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA ,
Oguma รวมถงึแบรดท์อ้งถนิ ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรือแมก้ระทังญปีุ่ นอย่างShiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซงึราคาจะถูกพอๆ
กับประเทศทนํีาเขา้มา และสนิคา้บางชนิอาจจะราคาถูกกวา่ดว้ยซ ้าํ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตทมีชีอืเสยีงอกีหนงึไฮไลตข์องเมอืงไทเป
แหลง่ชอ้ปปิงทมีลัีกษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกับย่านสยามสแควรข์องกรุงเทพ
ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันและนักทอ่งเทยีว สนิคา้ทนีีจะมทัีงสนิคา้แฟชนัทัวไปและสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger,
New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝากกฟิช็อปสไตลวั์ยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรีทฟู้ด
สนิคา้แฟชนัเทรนใหม่ทหีลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง

ทพีกั
Relite Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
DUTY FREE - หนานโถว - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- ชมิชาอูห่ลง - ตลาดกลางคนืฟ่งเจยี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นคา้ปลอดภาษีท ีDUTY FREE ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมชนันําใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืมากมายในราคาถูก 

นําทา่นเดนิทางสู ่หนานโถวเพอื ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าํจดืทใีหญ่ทสีดุในไตห้วัน
ตังอยู่ในเมอืงหยูชมีณฑลหนานโถวทางตอนกลางของเกาะไตห้วันตังอยู่สงูเหนือกวา่ระดับน ้าํทะเลประมาณ 748 เมตร มพีนืททัีงหมดกวา่ 5.4
ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่มคีวามสงูตังแต ่600-2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทสีวยงาม
จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน”จดุเดน่คอืพนืน ้าํสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอย่างสวยงาม เมอืมองในมุมสงู
ทางดา้นฝังตะวันออกมลัีกษณะคลา้ยกับพระอาทติย์
และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทรเ์สยีวโดยมเีกาะลาลเูป็นตัวแบง่อาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทมีาของชอื



ทะเลสาบสรุยัินจันทรานอกจากทวิทัศนธ์รรมชาตทิสีวยงามแลว้บรเิวณรอบๆทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ทสีวยงามอกีหลายแหง่
สถานทแีหง่นีจงึนับเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวทัวโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอย่างมาก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจงั (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพทุธเขา้ทอัีนเชญิมาจากชมพทูวปี
เป็นอกีวัดหนงึทตีอ้งมาเยือนหากไดม้าททีะเลสาบสรุยัินจันทรา
วัดนีมรีูปปันพระถังซมัจังใหน้มัสการอกีทังมวีวิทะเลสาบทสีวยงามและพพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตขิองพระถังซําจังภายในวัดมบีรรยาการทสีวยเงยีบสงบ

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(WenwuTemple)  นักทอ่งเทยีวชาวไทยนยิมเรียกวา่ วัดกวนอูตังอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสรุยัินจันทรา
เป็นวัดศักดสิทิธอ์กีแหง่หนงึของไตห้วัน
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกงิ ประเทศจนี
ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วันภายในจะเป็นทปีระดษิฐานรูปปันของศาสดาขงจอื
เทพเจา้แหง่ปัญญาและเทพกวนอูเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมาก
เพราะมคีวามเชอืวา่เทพเจา้กวนอู เป็นภาคหนงึขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทจีตุลิงมาโปรดสตัว ์เชอืกันวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ
คลาดแคลว้จากอันตราย เเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรือง 

นําทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea)  ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทจีะนยิมปลกูกันมากทางแถบอารีซนั
ดว้ยสภาพอากาศบนพนืทสีงูและอากาศทเีย็นตลอดปีของทนีี ทําใหช้าทนีีมรีสชาตดิกีลมกลอ่ม
และพันธุช์าของทนีียังเป็นพันธุช์าทนํีามาปลกูในทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซอืเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจยี (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วัน
มคีวามน่าสนใจอยู่ทคีวามเป็นทอ้งถนิและของกนิตา่ง  ๆทังอาหารทอ้งถนิ และอาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food
ทําใหด้งึดดูทังนักทอ่งเทยีวและคนทอ้งถนิไดม้ากมาย มสีงิทน่ีาสนใจสําหรับคนทกุเพศทกุวัย เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจยี เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง***

ทพีกั
Moving Star Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
หมูบ่า้นสายรุง้ - ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง - กรุงเทพมหานคร

เชา้
บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ (Rainbow Village) สถานทเีช็คอนิชคิ  ๆในเมอืงไถจง ไตห้วัน เป็นหมู่บา้นเล็ก  ๆสสีนัสดใส ทโีดดเดน่สะดดุตา
เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนีทลีภัียมาอยู่กันทไีตห้วัน ทตีอนแรกก็เกอืบจะถูกรือทงิ แตไ่ดม้ทีหารเกา่ชอื
Huang Yung-Fu ปัจจบัุนอายุ 95 ปี (2018) หรือเรียกกันวา่ อากงฝ ูเป็นคนวาดรูปและลวดลายตา่ง  ๆนีเองทังหมด เป็นการสง่ทา้ยกอ่นทจีะจากไป
หมู่บา้นสายรุง้แหง่นีชอืเสยีงระดับประเทศ และมกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพนืทอีนุรักษ์
และกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวชอืดังของเมอืงไทจง 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิทจง เพอืเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

14.30 น.
เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ VIETJET AIR เทยีวบนิท ีVZ561

17.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพธุท ี14 สงิหาคม 2562 เวลา 16:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตรานไีมร่วม

• ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,000 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่นคา่ทปิ ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น
(เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางไตห้วันไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศไตห้วันไมเ่กนิ 30 วัน)

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เดนิทางขนึต่าํ 26 ท่านหากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
•  มดัจาํทา่นละ 8,000 บาท ภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม



เงอืนไขยกเลกิการจอง

•  เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี
และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหต ุกรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 26 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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