
VZ11 ไตห้วนั ไทเป อาหลซีนั เหยห๋ลิว่ ไทจง ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 5วนั4คนื  

 

VZ11:ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว่ อา
หลซีนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

ผูห่ลี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่ไทจง หมูบ่า้น
สายรุง้ ไทเป อทุยานเหยห๋ลิว่ หมูบ่า้นจ ิว๋เฟ่ิน ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขีน้) 

อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ
อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ช็อปป้ิง ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดซเีหมนิตงิ 

พกัโรงแรม ไทเป2คนื ไทจง1คนื เจีย๊อ ี ้1คนื   
เมนูเลศิ >>บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั เสีย่วหลงเปา ซฟีดูสเ์หยห่ลิว๋ สเตก๊สลดับาร ์ 

เดนิทางโดยสายการบนิ Vietjet Air(VZ) นํา้หนกักระเป๋า 20 KG 
กําหนดการเดนิทาง ธนัวาคม61–มกราคม  2562 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ 

2  
เจ ีย๊อ ี ้- อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั - ป่าสนพนัปี -ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3  
ผูห่ลี ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่– ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

4  
ไทเป - ตกึไทเป101 – หมูบ่า้นจ ิว๋เฟ่ิน - อทุยานเหยห๋ลวิ - อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  

5  
ทา่อากาศยานไทจง  -  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

01 - 05 Dec 2018  16,900  16,900 16,900 5,000 5,500 

15 - 19 Dec 2018  15,900  15,900 15,900 5,000 5,500 

22 - 26 Dec 2018  16,900  16,900 16,900 5,000 5,500 

29 Dec 2018 - 02 Jan 2019  25,900  25,900 25,900 5,000 5,500 

12 - 16 Jan 2019  16,900  16,900 16,900 5,000 5,500 

19 - 23 Jan 2019  15,900  15,900 15,900 5,000 5,500 

26 - 30 Jan 2019  15,900  15,900 15,900 5,000 5,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ 

06.00  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาหารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์E/F สาย
การบนิ Thai Vietjet Air โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น 

09.00  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วนั เมอืงไทจง โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ560 
(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง** 

13.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจงไตห้วนั ไตห้วันเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 
เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 
78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่3 ของมณฑลไตห้วัน 
ปัจจุบันเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวน
มหาวทิยาลัยและสถาบันอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกันยังเป็นศนูย์
วัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็น
ประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอื วา่เป็น เมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่ง
ทางทา่น จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของ
ทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิต๋ังหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับ
เจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความ
เป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิต๋ัง บา้นแตล่ะหลังจะถกูแตง่แตม้ ตามผนังและกําแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีัน
ตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีันและตัวการต์นูไปทั่วทัง้
หมูบ่า้น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจีย๊อ ี ้ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิชมความ
สวยงามของไมส้ลักรปูเจา้แมก่วนอมิ พระสงักจัจายน ์กับเหลา่เทพ และสัตวใ์นตํานานตา่งๆ ของจนี ซึง่ลว้น
บง่บอกความปราณีตบรรจงจาก ความสามารถเชงิชา่งฝีมอืแกะสลักของชาวไตห้วัน ความงดงามทีทํ่าใหง้าน
ศลิป์นับรอ้ยในพพิธิภัณฑไ์ตห้วันฮโินกริาคาสงูเกนิ 10 ลา้น ดว้ยคณุสมบัตพิเิศษของไมใ้นตระกลูฮโินก ิทีใ่หท้ัง้
ลวดลาย และความทนทานเกนิกวา่ไมท้ั่วไปและใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีแ่ปรรปูจากไมห้อมไมห้อมฮโินก  ิ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สเตก๊สลดับาร ์
:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั hotel-discover.com หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

 

วนัที ่2 
เจ ีย๊อ ี ้- อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั - ป่าสนพนัปี -ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีนั (อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยูท่ี่
เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมาเยอืนทีน่ีค่อื เดนิป่าศกึษาเสน้ทาง



ธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของ
ไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และ
เดอืน 4เทา่นัน้ นําทา่นเดนิชมดืม่ด่ํากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะได ้
สัมผัสกับตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานทียั่งมคีวามสมบรูณ์
อยูม่าก ภายในอทุยานยังมทีะเลสาบสองพีน่อ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีนํ่า
สายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยูท่ีท่ะเลสาบแหง่นี ้พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานา
พันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสน
พนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นไป แวะชมิชาอูห่ลง ทอ้งถิน่รสชาตดิ ีไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงไท
จง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตก ของเกาะไตห้วันเป็นเมอืงใหญอ่ันดับที3่ ของมณฑลไตห้วันปัจจุบันเป็นศนูย์
วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและ
สถาบันอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกันยังเป็นศนูยวั์ฒนธรรมทางพทุธ
ศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจง
เป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศน์
สองขา้งทางทีส่วยงาม   

ึค่ํึา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั 
หลังอาหารนําทา่นไปชมและชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน
จําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม City Suite Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 
ผูห่ลี ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่– ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว ตัง้อยูท่างภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืงอตุสาหกรรมและเมอืงทา่เรอืทีสํ่าคัญ
ของไตห้วันรองลงมาจากเกาสงและเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่น่าอยูท่ีส่ดุในไตห้วัน เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่อีากาศ
บรสิทุธิจ์ากการทีม่ภีเูขาสงูลอ้มรอบแปดทศินอกจากอากาศดแีลว้ยังเป็นแหลง่น้ําแรท่ีด่ทีีส่ดุของไตห้วันดว้ยนํา
ทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมี
ทัศนยีภาพของน้ําและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบ
อยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ทําใหต้ัว
ทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่สรุยัินจันทรา นําทา่น
สู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพทูวปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้
แหง่ความซือ่สัตย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2ตัว ทีตั่ง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วัน  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้ จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสู่ กรงุไทเป เมอืงหลวง
ของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอื
วัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็น
เมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพาย
สบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมิ
นตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลวั์ยรุน่ กระเป๋า ของฝาก
คนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีดั่ง ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่, NEW 
BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิง
ตามอัธยาศัย  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาใน การชอ้ปป้ิงอยา่งคุม้คา่ 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)จนสมควรแกเ่วลา 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม OneTel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 



 

วนัที ่4 
ไทเป - ตกึไทเป101 – หมูบ่า้นจ ิว๋เฟ่ิน - อทุยานเหยห๋ลวิ - อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101*ถา่ยรปูบรเิวณดา้นลา่ง*(ไมร่วมชัน้ 89 คา่ขึน้ชมววิทา่นละ 600NT) ตกึทีม่คีวาม
สงูถงึ 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ียั่งมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้
ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทีก่ันการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีตั่ง้ของตกึนียั้งเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของ
ชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนีเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจากการกัดกรอ่นของน้ําและ
ลมทะเลประกอบกับการเคลือ่นตัวของแผน่เปลอืกโลก ทําใหเ้กดิโขดหนิและชะง่อนทรายรปูรา่งตา่งๆ เชน่ หนิ
เศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร เมนพูเิศษ ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 

ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่หมูบ่า้นจ ิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศ์

ชอง จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่ง
น่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากใน
การถา่ยทําภาพยนตร ์" เปยฉงิเฉงิชือ่ " และ " อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ " ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉาก
ภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี ่นอกจากนียั้งมถีนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการ
จับจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบัีวลอยเผอืกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในไตห้วัน เนือ่งจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไม่
เหมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนียั้งมสีนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน(ขึน้เทีย่วจิว่เฟ่ินถา้ตรงเสาร–์อาทติย ์ตอ้งเปลีย่นไปขึน้รถ
ประจําทาง) 

นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ย
ในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ย
ใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด  จากนัน้ นําทา่นไปชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ 
สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกับ ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ตัง้แตส่มัยทียั่งเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุ
ยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้า  ประเทศ ทา่นจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่น
นายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ ์

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม OneTel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่5 
ทา่อากาศยานไทจง  -  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

09.00  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไทจง  

14.30  เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Vietjet Air เทีย่วบนิที ่QVZ 561 
(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง  

17.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็น
ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิ กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง กรณีเกดิ
ความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตาราง
การการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอื
เหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่าย
คา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็น

หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดได ้
ชําระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม

รายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต๋ัวเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนีํา้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสํุาคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่เมือ่ชําระเงนิคา่จองทวัรค์า่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจาํ คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี 

และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทีท่ําการจองต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ 
บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจาํนวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษิทัฯแจง้

ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นท ัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และ
คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทจง – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก4คนื พักหอ้งละ  2-3 ทา่น อาหารทัวร ์
(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค่ําตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น้ําหนัก
กระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
เจ็บไข(้กรณีตอ้งการซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ ตดิตอ่บรษิทั)รวมคา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษนีํา้มนัของสายการบนิ
ตามรายการ *คา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนงัสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นกัเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.ตอ่1ทา่น) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
คา่ภาษกีารบรกิาร 3% ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%, นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท/ทา่น),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ 
ทา่นละ 1,400 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร **ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เขา้ไตห้วนัหาก
สถานทตูมกีารเรยีกเก็บภายหลงั** 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่
ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วี
ซา่ 

 การยกเลกิการจอง เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื 
คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 



2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุ
และอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํา
รา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิ์
และจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดชํ้าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบยนืยัน
การใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดชํ้าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชําระเต็มมเีงือ่นไข    
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะ
ไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นได ้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท 
ประกันทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


