
 

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน 
ซุปตาร์... เปิดแล้วจ้าาาาา  ไต้หวัน 

ก าหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม 2565 
 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย Daxi Old street 



 

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  
 ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น 
 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 
 พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี  และชาบู ชาบู 

“มีน ้าด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด” 
การผ่อนคลายมาตราในอนาคต 

(คาดว่าเร่ิมวันที่ 13 ต.ค. และเฝ้าสังเกตการณ์ 1 สัปดาห์) 
ผู้เดินทางเข้า  นักท่องเที่ยว / กรุ๊ปทัวร์ ไม่ต้องกักตัว และยกเลิกการออกหนังสือแจ้งการกักตัว 

วิธีการตรวจคัดกรอง แจกชุดตรวจ ATK ที่สนามบิน  
กลับไปใช้มาตรการเดิมส าหรับฟรีวีซ่า และ ยกเลิกการจ ากัดกรุ๊ปทัวร์ 

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน คนขับรถท้องถ่ิน ตามท าเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
(ยกเว้นเด็กต ่ากว่า 2 ขวบ) 

ส าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
**ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกคร้ัง** 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว 
01 -04 ธันวาคม 2565 24,888 3,500 

08 – 11 ธันวาคม 2565 
(วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ) 

24,888 3,500 

15 – 18 ธันวาคม 2565 21,888 3,500 
22 – 25 ธันวาคม 2565 25,888 3,500 

29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566  
(วันหยุดปีใหม่) 

32,888 6,500 

05 – 08 มกราคม 2566 21,888 3,500 
12 – 15 มกราคม 2566 21,888 3,500 

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 3,500 
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 22,888 3,500 
02 – 05 มีนาคม 2566 24,888 3,500 
09 – 12 มีนาคม 2566 19,888 3,500 



 

วันแรก       กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเชก – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง 

 

 
07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 4  เคาน์เตอร์ G 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่าน
โหลดสัมภาระ  

09.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ562  
14.40 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
45 นาที (เวลาท้องถ่ินประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การค้า และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน เมืองไทเปถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 
สมัยราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 130 ปีมาแล้ว แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น โบราณสถาน ถนน
สายเก่า และวัดวาอาราม ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ใน
ทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่มีชื่อเสียง มีอาหารนานาชาติ บรรยากาศยามค ่าคืนที่คึกคัก และระบบคมนาคม
ขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่ตั้งของตึก Taipei 101 ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก และมี
สถานท่ีท่องเท่ียว ท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกมากมาย 

บ่าย  บริการอาหารกลางวัน  แบบ SET BOX  (1) 
 เดินทางสู ่  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที ่ ท่ีถ ือได้ว ่าเป็น

สัญญลักษณ์ของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสร้างเพื่อร าลึกและเทิดทูนถึงอดีต
ประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผู้น าท่ีได้รับความเคารพและศรัทธาจากคนไต้หวันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรม
การก่อสร้างเป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังท าด้วยหินอ่อนท้ัง 4 ด้าน หลังคาสีน ้าเงินรูปทรง 8 
เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บันไดด้านหน้ามี
ทั้งหมด 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรูปปั้นจ าลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ท า

16 – 19 มีนาคม 2566 19,888 3,500 



 

ขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ในท่านั่งที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืน
เฝ้าไว้ 2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงด้านหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใช้ในการปกครองประเทศ 3 ค าคือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร” ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ต้นชั่วโมง 
ต้ังแต่เวลา 10:00 - 16:00 

 
 
 
 
 
  
 

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Longshan Temple) ช่ือไทย จะช่ือว่า วัดเขามังกร  ซึ่งเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
วัดหนึ่งในประเทศไต้หวัน ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผู้อพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และได้รับการ
บูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งตามกาลเวลา อีกทั้งเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าองค์ต่างๆ กว่า 
165 องค์ อาทิ พระโพธิสัตว์กวนอิมพระประธานของวัด เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู เป็นต้น ท่านสามารถขอ
พรให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market) ไนท์มาเก็ตท่ีมีช่ือเสียง อีก
หนึ่งไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งช้อปปิ้งที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคล้ายกับย่านสยามสแควร์ของ
กรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเที่ยว สินค้าที่นี่จะมีทั้งสินค้าแฟชั่นทั่วไป 
และสินค้าแบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นต้น มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป 
สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต์ ร้านอาหาร และสตรีทฟู้ด อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า
แฟช่ันเทรนใหม่ท่ีหลากหลายตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ที่ Ximending Night Market (2)  
ที่พัก โรงแรม  Papa Whale  Ximending ระดับ 3 ดาว 

 
วันที่สอง      Cosmetics Shop – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ปล่อย

โคมขงหมิง – ตึกไทเป 101 - ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

ช้อปป้ิงเครื่องส าอาง ร้าน Cosmetics Shop ช่ือดังของประเทศไต้หวัน หนึ่งในสถานท่ีช้อปปิ้งท่ีต้องไปเยือน
สักครั้ง เพราะเครื่องส าอางค์ท่ีประเทศไต้หวันมีราคาถูกว่าท่ีประเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท่ีผลิตขึ้นเอง
ในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึงแบรด์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี หรือ
แม้กระทั้งญี่ปุ่นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นต้น ซึ่งราคาจะถูกพอๆ กับประเทศที่น าเข้ามา และ
สินค้าบางช้ินอาจจะราคาถูกกว่าด้วยซ ้า อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็น
ชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน ้าทะเลลม
ทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ
รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผ้ึง ซึ่งมีช่ือเสียงท่ัวทั้งเกาะไต้หวัน และ ท่ัวโลก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนูซีฟู๊ด ณ ภัตตาคาร (4) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ต้ังอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ด้านหลังเป็น

ภูเขา ด้านหน้าเป็นวิวทะเลจีหลง แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีโอบล้อมด้วยทิวเขา และมองเห็นท้องทะเลอยู่
ลิบๆ หมู่บ้านแห่งนี้อดีตเคยเป็นเหมืองทองค าที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง โดยตั้งแต่
ช่วงปี ค.ศ. 1890 ได้มีการส ารวจพบแร่ทองค า ญี่ปุ่นที่เป็นผู้ครอบครองไต้หวันขณะนั้น ได้เนรมิตให้ที่นี่เป็น
เหมืองทอง โดยใช้แรงงานหลักคือเชลยศึก ซึ่งน ามาซึ่งความมั่งค่ังและคึกคักให้กับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อย
หรอ จนบริษัทเอกชนของไต้หวันท่ีมารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ต้องประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการ
ไปในท่ีสุด จนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างของญี่ปุ่นอย่างสตูดิโอจิบลิ ได้ใช้เป็นฉากหลังของหนังการ์ตูนท่ีโด่งดัง
จนคว้ารางวัลออสการ์มาครองในปี 2002 กับเรื่อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วย
อาคารโบราณย้อนยุคอันเป็นเสน่ห์หลักของเมืองนี้ ท้ังสองข้างทาง มีสินค้าขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของท่ี
ระลึก อาหารท้องถิ่น ชุดเส้ือผ้ากี่เพ้า ร้านอาหาร เป็นต้น  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี หรือท่ีรู้กันในช่ือเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีช่ือเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รัก
โรแมนติกเรื ่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื ่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงท าให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียวอีกหนึ่ง
สถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี 
เป็นหมู่บ้านท่ีมีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกท้ังท่ีแห่งนี้ยังขึ้น
ชื ่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที ่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY 
LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันท่ี 15 ของเดือน 1จากนั้นน าทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง 

พร้อมทั้งเขียนค าอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (พิเศษ โคมขงหมิง 1 โคม/4 ท่าน) นอกจากนี้ทุกท่านยัง
สามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด และร้านขายของท่ี
ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง 



 

 น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในไต้หวัน และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก
ในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร มีท้ังหมด 101 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเป็นส่วนของห้องสรรพสินค้า
และร้านอาหารต่างๆ โดยมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกช้อป ท้ังสินค้าท่ัวไป ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 
เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นต้น ชั้น 6-8 เป็นศูนย์กลางห้องคอนโทรลของตึก ชึ้น 9-84 
เป็นออฟฟิศเปิดให้เช่า ช้ัน 85 เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ            ช้ัน 88,89,91 เป็นช้ันท่ีจะเป็นจุดชมวิว 
และช้ัน 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไต้หวัน คือ ซี วาย ลี 
โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ คือเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลมและแผ่นดินไหว หรือระบบลูกตุ้มแดมเปอร์ อันทันสมัยมีน ้าหนักถึง 660 เมตริกตัน กับการ
ตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรท่ีมุมอาคารท้ัง 4 ด้านทุกช่วงช้ันเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเช่ือและค าบอกเล่า
ของซินแส นอกจากนั้นตึกนี้ยังมีลิฟท์ท่ีเร็วที่สุดในโลก ท่ีความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเดินทางจากช้ัน 
1 ไปยังช้ัน 89 เพียง 37 วินาทีเท่านั้น (ราคาทัวร์ ไม่รวมต๋ัวส าหรับขึ้นชมวิวบนชั้น 89) 

 
น าท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนท่ี
ถือว่าใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป และมีช่ือเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก 
เส้ือผ้า ร้องเท้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ท่ี Shilin Night Market 
ที่พัก โรงแรม Papa Whale Hotel ระดับ 3 ดาว 
 
วันที่สาม      ศูนย์สร้อยสุขภาพ– ขนมพายสับปะรด - เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  
  วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 



 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนย์เครื ่องประดับที่ท าจาก
เจอร์เมเนียมเพื่อสุขภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ 
และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือเป็น
เครื่องประดับล ้าค่าของไต้หวันมาต้ังแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หยกไต้หวัน (หยกตาแมว) และ
ปะการังแดง ท่ีเป็นของฝากขึ้นช่ือของไต้หวันและเป็นท่ีนิยมอย่างมากในเอเชีย 

 น  าท ุกท ่านแวะช ิม ขนมพายส ับปะรด ขนมที ่ถ ือได ้ว ่ามี
แหล่งก าเนิดมาจากเกาะไต้หวัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุ ้มแยม
สับปะรด รสชาติมีความหวาน และความมันของเนยเล็กน้อย ผสม
กับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าให้มีรสชาติที่กลมกล่อมจนเป็นท่ี
นิยม ด้วยรสชาติที ่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ท าให้ขนมพาย
สับปะรดเป็นขนมท่ีขึ้นช่ือของเกาะไต้หวัน ไม่ว่าใครท่ีได้มาเยือนก็
ต้องซื้อเป็นของฝากติดมือกลับบ้าน นอกจากขนมพายสับปะรดแล้ว ยังมีขนมอีกมากมายให้เลือกชิม และเลือก
ซื้อ เช่น ขนมพระอาทิตย์      ขนมพายเผือก เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อขนม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนานโถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (6) 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน ต้ังอยู่ใน
เมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่สูงเหนือกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 748 
เมตร มีพื้นท่ีท้ังหมดกว่า 5.4 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่ มีความสูงต้ังแต่ 600 - 2,000 
เมตร สลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แหง่ไต้หวัน” 
จุดเด่นคือพื้นน ้าสีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง ทางด้านฝ่ังตะวันออกมีลักษณะคล้าย
กับพระอาทิตย์ และทางด้านตะวันตกจะคล้ายกับพระจันทร์เส้ียว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรง
กลาง จนกลายเป็นที่มาของช่ือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นอกจากทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแล้ว บริเวณรอบๆ 
ทะเลสาบยังรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามน้อยใหญ่ที่สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที่แห่งนี้จึงนับเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนักท่องเท่ียวทั่วโลกและคู่รักชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเข้าที่อันเชิญมา
จากชมพูทวีป เป็นอีกวัดหนึ่งที่ต้องมาเยือนหากได้มาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให้
นมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงประวัติของพระถังซ าจั ๋ง ภายในวัดมี
บรรยาการท่ีสวย เงียบสงบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
‘น าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอูตั้งอยู่ด้าน
เหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของ
วิหารและการเลือกใช้สีจะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้านหน้าทางเข้าวัด
จะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดา
ขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ประชาชนชาวไต้หวันนับถือองค์เทพเจ้า
กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ้องเต้ ที่จุติลงมาโปรด
สัตว์ เชื ่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการ
เจริญรุ่งเรือง  

 น าท่านแวะ ชิมชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ด้วยสภาพ
อากาศบนพื้นท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีนี่ท าให้ชาท่ีนี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และพันธุ์ชาของท่ีนี่ยังเป็น



 

พันธุ์ชาท่ีน ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝาก
ตามอัธยาศัย 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑล
ไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
ไต้หวัน มีความน่าสนใจอยู่ท่ีความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆ ท้ังอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ 
Street Food ท าให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจส าหรับทุกวัย  เชิญท่าน
อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู (7)  
ที่พัก  โรงแรม CU Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี่     เมืองเถาหยวน  - Daxi Old street - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน –  
  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
 เดินทางกลับสู่ เมืองเถาหยวน  น าท่านเดินเล่น Daxi Old street ถนนเส้นโบราณท่ีสุดของไต้หวัน เป็นตลาด

โบราณ รวบรวมของโบราณ ท้ังขนมโบราณ อาหารพื้นเมือง และยังเป็นสถานท่ีถ่ายรูปสวย ท่านสามารถกับตึก
และร้านค้าในย่านนี้ ซึ่งความเก่าแก่และ ความคลาสซิกของสถาปัตกรรมในสไตล์บาร็อคญี่ปุ่น ประดับด้วยรูป
ปั้นแกะสลักอันสวยงาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (6)  
 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
15.40 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ 

VZ563 
18.25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าให้ไฟล์ทบินล่าช้า หรือ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองต๋ัวเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เก่ียวข้องกับโปรแกรมทัวร์ 
 



 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้ง
ทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย ทั้งนี้ทางเราจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และการบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม 
สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่าง ๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง
เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศเวียดนาม
ไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 
 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 
30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่านติดต่อ 
ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัว
เคร่ืองบินทั้งสิ้นโปรดต 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 
หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ 
รวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้า
หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  
ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วทั้งหมด  
 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  



 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื ่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

  
 

 
 
1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถ่ินตลอดการ

เดินทางที่เวียดนาม) 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืม 1 ขวด/ท่าน/วัน 
15. การบริการของรถบัสน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่ม

เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท้ังหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 


