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ไตห้วนั ไทจง  เกาสง อาหลซีาน ตกึไทเป   
5 วนั 4 คนื  

ซุปตาร.์.. อาเฮยีหล ีอาหลเีฮยี 
กาํหนดการเดนิทาง เดอืนเมษายน – ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
 น ัง่รถไฟโบราณ ณ อทุยานอาหลซีาน   
 ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 
 วดัโฝวกวงซนั ชมความอลงัการของพทุธศาสนานกิายมหายาน 
 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดหลิว่เหอ ตลาดฟ่งเจีย่ และ ตลาดซเีหมนิตงิ 
 พเิศษ... ปลาประธานาธบิด,ี เสีย่วหลงเปา และชาบ ูชาบ ู
 ฟร ีWIFI บนรถ , มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง 
 เกาสง-ศนูยศ์ลิปะทา่เรอืหมายเลขสอง-ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ 
06.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 

เคานเ์ตอร ์E สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
และนําทา่นโหลดสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
เทีย่วบนิที ่VZ560  

13.45 น.  ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง ประเทศไตห้วัน  เมอืงไทจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของ
เกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake 
(1) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกาสง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3 ช ัว่โมง) เมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน เป็นเมอืงทีเ่จรญิ
เป็นอันดับสอง รองจากเมืองหลวงไทเปที่อยู่ทางตอน
เหนือ จนบางคนเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของตอนใตข้อง
เกาะไตห้วัน 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยศ์ลิปะทา่เรอืหมายเลขสอง (Pier 2 
Arts Center) ศูนยก์ลางในการพัฒนางานหัตถกรรมเชงิ
สรา้งสรรคข์องไตห้วัน เดมิเป็นเพยีงคลังสนิคา้เกา่ในบรเิวณ
ท่าเรอืหมายเลขสอง    ทีถู่กปิดและทิง้รา้งมาเป็นเวลานานหลายปี จนในปี ค.ศ. 2000 มกีารจุด

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่ 22 - 26 มถินุายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่06 - 10 กรกฎาคม 2562 18,888.- 4,500 

วนัที ่27 - 31 กรกฎาคม 2562 
**วนัเฉลมิพระชนมพรรษา รชักาลที ่10** 18,888.- 4,500 

วนัที ่ 03 - 07 สงิหาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่10 - 14 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 17,888.- 4,500 

วนัที ่17 - 21 สงิหาคม 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่24 - 28 สงิหาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่ 28 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 15,888.- 4,500 

วนัที ่ 05 - 09 ตลุาคม 2562 17,888.- 4,500 

วนัที ่19 - 23 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 18,888.- 4,500 

วนัที ่26 - 30 ตลุาคม 2562  17,888.- 4,500 
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พลุเฉลมิฉลองวันชาตขิองไตห้วันบรเิวณท่าเรือ ดว้ยทําเลที่มพีืน้ทีค่่อนขา้งกวา้งเหมาะกับการ
พัฒนาเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว สถานทีแ่ห่งนี้จงึถูกจับตามองเพราะมคีวามพเิศษในเรือ่งของทําเล
ทีต่ัง้ ประกอบกับในขณะนัน้ แนวคดิการพัฒนาสวนศลิปวัฒนธรรมเชงิสรา้งสรรคกํ์าลังเป็นทีน่ยิม
ในไตห้วัน จงึมกีารวางแผนพัฒนาท่าเรอืแห่งนี้ ต่อมาไม่นาน ท่าเรอืหมายเลขสองไดก้ลายเป็น
แหล่งท่องเทีย่วรมิทะเลขนาดใหญ่ คลังเก็บสนิคา้เก่าไดก้ลายมาเป็นศูนยร์วมผลงานทางดา้น
ศลิปะ ผนังของคลังเก็บสนิคา้ถูกวาดงานกราฟิตไิวอ้ย่างสวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพไวเ้ป็นที่
ระลกึ โดยรอบมผีลงานประตมิากรรมตัง้อยูม่ากมาย บรเิวณนัน้ยังถูกจัดใหเ้ป็นเขตถนนคนเดนิ มี
การจัดไฟบนถนนเพือ่เพิม่แสงสวา่งยามคํ่าคนื ขา้งทางมรีา้นคา้ คาเฟ่ตัง้เรยีงรายอยูต่ามถนน และ
มีตลาดนัดแฟชั่น ของมือสอง และของทํามือทุกๆวันอาทติย์อีกดว้ย นอกจากนั้นยังมีการทํา
เสน้ทางจักรยานซหีลนิ ทอดไปตามแนวทา่เรอื ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกกจิกรรมทอ่งเทีย่ว
พักผอ่นไดต้ามใจชอบ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ (Liuhe Night Market) เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตชือ่
ดังทีสุ่ดของเมอืงเกาสงทีม่ขีายทุกสิง่อยา่ง ตัง้แต่ ของกนิเล่น อาหาร เครือ่งดืม่ คาเฟ่ ของเล่น 
ของสะสม ของฝาก ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ โดยเฉพาะอาหาร
ทอ้งถิน่ทีทํ่ามาจากอาหารทะเล  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ู(2)  
ทีพ่กั โรงแรม Golden Pacific Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่อง      วดัโฝวกวงซนั-เกาสง-เจยีอี-้อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟโบราณ-ชมิชาอูห่ลง 
  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 นําท่านเดนิทางสู ่วดัโฝวกวงซนั (Fo Guang Shan Temple) ศาสนสถานทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ไตห้วัน มทีัศนียภาพ การตกแต่งทีง่ดงาม ใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัศาสนาพทุธทัง้นกิายหนิยานและมหายาน วัด
แห่งนี้สรา้งดว้ยเงนิบรจิาค จากผูศ้รัทธา รวมราคา
หลักหมืน่ลา้นบาท สรา้งขึน้ในปี 1967 พระภกิษุ 
ภกิษุณี ตอ้งปฏบิัตงิานที่วัดทุกวัน มกีารฝึกฝนเรื่อง
บคุลกิภาพต่างๆ เพือ่ตอ้นรับนักเดนิทางจากทั่วโลก 
ภายในมพีระเจเดยี ์8 องค ์(อรยิมรรคมอีงค ์8) พระ
ประธานใหญ่ เ ป็ นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิจิต ร
งดงาม ทีน่ี่เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีคุ่ณตอ้งมา เพราะว่า
เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน รวมถงึมพีระองค์
ใหญม่ากๆ รายลอ้มดว้ยเจดยี ์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (4) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ใน

เขตเมอืงเจียอี้ ซึง่เป็นอุทยานที่มชี ือ่เสยีงทีสุ่ด
ของไตห้วัน อยูส่งูจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร 
เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามมาก นําท่านเปลีย่น 
บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทางรถไฟของ
อาลีซานถือไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติด
อันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดใน
โลก ใหท้่านไดด้ืม่ดํากับธรรมชาตขิองตน้สนสูง
ชนั ทีม่อีายกุว่าพันปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลก
ตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่เป็นอุทยานทีม่คีวาม
สมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง  
นําทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีนั 
ดว้ยสภาพอากาศบนพืน้ทีสู่งและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ทําใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิีกลมกล่อม 
และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีนํ่ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกี
ดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5)  
ทีพ่กั โรงแรม King Hotel Chiayi หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม      เจยีอี-้หนานโถว-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู-่วดัจงไถฉานซือ่ 

ไทจง-ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
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นําท่านเดนิทางสู่ หนานโถว เพื่อ ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) 
ทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วัน ตัง้อยู่ในเมอืงหยูช ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของ
เกาะไตห้วัน ตัง้อยู่สงูเหนือกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกว่า 5.4 ตาราง
กโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวามสงูตัง้แต ่600 - 2,000 เมตร สลับกนัไปจนเกดิ
เป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” จดุเด่นคอืพืน้
น้ําสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่มองในมมุสงู ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ย
กบัพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกบัพระจันทรเ์สีย้ว โดยมเีกาะลาลู เป็นตัวแบง่อาณา
เขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสุรยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิี่
สวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกีหลาย
แห่ง สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักท่องเทีย่วทั่วโลกและ
คูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี(7) 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้

ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยิันจันทรา วัดนี้มี
รปูปัน้พระถังซมัจ๋ังใหน้มสัการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิอง
พระถังซําจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอ ู
ตัง้อยูด่า้นเหนอืของทะเลสาบสรุยินัจันทรา เป็นวัดศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ของไตห้วัน สถาปัตยกรรม
การออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิง่ 
ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 
ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้
แหง่ความซือ่สตัย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชือ่ว่า
เทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสัตว ์เชือ่กันว่าบารมขีองท่าน
สามารถขจัดภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง  

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัจงไถฉานซือ่ (Chung Tai Chan Monastery) 1 ใน 4 วัดใหญ่ของ
ไตห้วัน เป็นสถานทีศ่ักดสิทิธิ ์เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม มผีูเ้ขา้ไปเยีย่มชมสักการะเป็น
จํานวนมาก นอกจากนีท้ีน่ีย่งัถกูจัดเป็นมหาวทิยาลัยสงฆ ์ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาธรรมอกีดว้ย  
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่
ที่สุดของประเทศไตห้วัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหาร
ทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ทําใหด้งึดูดทัง้นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ได ้
มากมาย มสีิง่ทีน่่าสนใจสําหรับคนทกุเพศทกุวัย เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั โรงแรม Park Lane Inn หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วนัทีส่ ี ่  ไทจง-ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก-ตกึไทเป 101  
 (ไมร่วมคา่ขึน้ ช ัน้ 89)-ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ 
เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

ไตห้วัน ศูนยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มี
ประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถกูสรา้งขึน้ตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่19 สมัยราชวงศช์งิ มี
อายกุวา่ 130 ปีมาแลว้ แตย่งัคงรักษาไวซ้ ึง่วัฒนธรรมอันเกา่แก ่อยา่งเชน่ โบราณสถาน ถนนสาย
เกา่ และวัดวาอาราม ทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึง่ในเมอืงขนาด
ใหญใ่นทวปีเอเชยีทีม่ยีา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามคํ่าคนืทีค่กึคัก และ
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ระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึ
ทีส่งูทีส่ดุในโลก และมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 
นําท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake) ขนมทีถ่อืไดว้่ามแีหล่งกําเนดิมาจาก
เกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิีความหวาน และความมันของเนย
เล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ทําใหม้รีสชาตทิีก่ลมกล่อมจนเป็นทีน่ิยม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็น
เอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร ทําใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครที่
ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมขีนมอีก
มากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่าน
เดนิเลอืกซือ้ขนม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนอูาหารเสีย่วหลงเปา (9) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่

ทีถ่อืไดว้า่เป็นสญัญลักษณ์ของประเทศอกีแห่ง
หนึ่ง ตั ้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูก
ส ร ้า ง เ พื่ อ รํ า ลึ ก แ ล ะ เ ทิ ด ทู น ถึ ง อ ดี ต
ประธานาธบิด ีเจยีง ไคเช็ค ผูนํ้าทีไ่ดรั้บความ
เคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง
ยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะ
แบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังทําดว้ยหิน
อ่อนทั ้ง 4 ดา้น หลังคาสีน้ําเงินรูปทรง 8 
เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมดิ ออกแบบ
ตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจีน 
บนัไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เทา่กบัอายขุองทา่นประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมรีูปปั้นจําลอง
ของทา่น เจยีง ไคเชค็ ทําขึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญใ่นท่าน่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูป
ปั้นของท่านในทีอ่ ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา กําแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาที่
ทา่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กี
อยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้ทกุๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น.   
นําทา่นถา่ยรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที่
สูงทีสุ่ดในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจากพืน้ดนิ 
509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นส่วน
ของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมสีนิคา้
มากมายใหท้่านเลือกชอ้ป ทัง้สนิคา้ทั่วไป ไปจนถงึ
สินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น Gucci, Louis 
Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 6-8 เป็น
ศูนย์กลางหอ้งคอนโทรลของตึก ชึ้น 9-84 เป็น
ออฟฟิศเปิดใหเ้ช่า ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้น
กาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจดุชมววิ และชัน้ 
101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถูก
ออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดย
รูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว
ระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยลีดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรอื
ระบบลูกตุม้แดมเปอร ์อันทันสมัยมน้ํีาหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กับการตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรทีมุ่ม
อาคารทัง้ 4 ดา้นทุกชว่งชัน้เพือ่ขับไล่ภูตผิปิีศาจ ตามหลักความเชือ่และคําบอกเล่าของซนิแส 
นอกจากนัน้ตกึนีย้งัมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 
ไปยงัชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้ (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋สําหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครือ่งประดับ
ทีทํ่าจากเจอรเ์มเนยีมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด
กลา้มเนือ้ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ได ้
อีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล้ําค่าของไตห้วันมาตั ้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนัน้ยงัม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและ
เป็นทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตที่
มชี ือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ย
กับยา่นสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเทีย่ว 
สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, 
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Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮง
เอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่า้ หมูบ่า้นสายรุง้ -ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจง-กรงุเทพมหานคร 
 
เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ (Rainbow Village) สถานที่เช็คอนิชคิๆ ในเมอืงไทจง 

ไตห้วัน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ สสีันสดใส ทีโ่ดดเด่นสะดุดตา 
เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลาง
เมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไตห้วัน ที่ตอนแรกก็
เกอืบจะถูกรือ้ทิง้ แตไ่ดม้ทีหารเกา่ชือ่ Huang Yung-
Fu ปัจจุบันอายุ 95 ปี (2018) หรอืเรียกกันว่า อา
กงฝู เป็นคนวาดรูปและลวดลายต่างๆ นี้เองทัง้หมด 
เป็นการส่งทา้ยก่อนที่จะจากไป หมู่บา้นสายรุง้แห่งนี้
ชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการประกาศจากทาง
รัฐบาลใหเ้ป็นพื้นที่อนุรักษ์ และกลายเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงไทจง  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิทจง เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

14.30 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ             
VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ561 

17.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ
ประทับใจ 

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

 
หมายเหต ุ:  หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่
จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 1000NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก

ลกูคา้โดยตรง  
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 10,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตาม
กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ราคาน ี�ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 1,500 NT/ ทรปิ/ ตอ่ทา่นคา่ทปิ ในสว่น

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 500 บาท/ ทรปิ/ ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผ ูใ้หญ )่ 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางไตห้วัน
ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วัน
ไมเ่กนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 26 ทา่น หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านชําระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ  ์
• ส่งร ายช ือ่สํารองทีน่ ัง่  ผ ูเ้ด นิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport)  โดยเซ็นตช์ ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร / /  [หาก
ไม ่ส่งสํา เนาหนงัสอืเด นิทาง (Passport)  มาให ้ทางบร ษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม ่ร บัผ ดิช อบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสก ุล และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจอง
ต ัว๋เคร ือ่งบนิท ั�งส ิ�น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่
ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่า
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

26 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


