
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TVZ07 Taiwan One More Time 
ไทเป จิว่เฟ่ิน สรุยินัจนัทรา หนานโถว 5วนั 4คนื 
พกั เถาหยวน 1 คนื หนานโถว 1 คนื ไทเป 2 คนื 

พเิศษ! เมนูบฟุเฟ่ต์ชาบ ูและ เสีย่วหลงเปา สตูรตน้ต ารบั 
 

ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไหวข้อพรที ่วดัพระถงัซมัจ ั๋ง วดัเหวนิหวู ่  
เทีย่ว ฟาร์มแกะชงิจิง้ “สวติเซอร์แลนด์แหง่ไตห้วนั” สะพานเดนิลอยฟ้าชงิจิง้  

เช็คอนิ ตกึไทเป 101 หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วดัหลงซาน  
ชอ้ปป้ิง ตลาดเหลาเหอ ตลาดปลา ตลาดซือ่หลนิ ซีเหมนิตงิ และรา้นปลอดภาษี อกีมากมาย 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET (VZ) 

น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 



 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:    VZ564   BKK-TPE   15.10-19.45 

RETURN       :     VZ565   TPE-BKK   20.45-23.40 

 

 

12.00 น.      พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ

VIETJET(VZ) โดยมีเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

15.10 น.         น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน โดย สายการบนิ VIETJET (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ564 

19.45 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน ประเทศใตห้วนั น าทา่นผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ั่วโมง กรุณาปรบันาฬกิา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนดั

หมาย) จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางไปยงัโรงแรม และ ใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั : Century Hotel Taoyuan หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที1่) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

พกัเดีย่ว / เดนิทางทา่น

เดียว  เพิม่ (บาท) 

ทีน่ ั่ง หมายเหต ุ

03-07 มกราคม 66 17,998 

ไมม่ีราคาเด็ก 

(เด็ก INF อายไุมเ่กนิ 2 

ปี  ราคา 4,000 บาท ) 

7,500 

25  

10-14 มกราคม 66 17,998 25  

17-21 มกราคม 66 18,998 25  

31 มกราคม - 04 กุมภาพนัธ์ 66 18,998 25  

07-11 กุมภาพนัธ์ 66 18,998 25  

14-18 กุมภาพนัธ์ 66 18,998 25  

21-25 กุมภาพนัธ์ 66 17,998 25  

28 กุมภาพนัธ์ – 04 มีนาคม 66 18,998 25  

07-11 มีนาคม 66 18,998 25  

14-18 มีนาคม 66 18,998 25  

21-25 มีนาคม 66 18,998 25  

วนัทีห่น่ึง       ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน ประเทศไตห้วนั - เมืองเถาหยวน 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                        

วนัทีส่อง    เมืองหนานโถว – รา้นชา TEA SHOP - ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั๋ง – วดัเหวนิหวู ่   
  อาหารเชา้,เย็น                                                   
                        



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลที่ต ั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวนั พ้ืนที่ที่ได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์
ตะวนัออก” ดว้ยภูมทิศัน์ทีเ่ป็นภูเขาสูงใหญม่ากมายสลบักบัป่าสีเขียวชอุม่ทีป่กคลุมอยูท่ ั่วท ัง้มณฑล มณฑลหนานโถวนัน้
เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีสุ่ดของไตห้วนัเลยทีเดียว พาทา่นไปชอ้ปกนัที ่รา้นชา TEA SHOP ไตห้วนัขึน้ชือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่
ใบชา ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมปิระเทศและ
ภูมิอากาศ ท าให้ไตห้วนัเหมาะกบัการปลูกชาเป็นอยา่ง
ยิง่ ทีน่ี่มีชาใหเ้ลือกหลากหลายประเภท ต ัง้แต ่ชาอูหลงต้
งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาท ั้ง 3 
ประเภทน้ี จดัได้ว่าเป็นชาชื่อดงัจากไต้หวนัเลยทีเดียว 
และท่านยงัสามารถซ้ือเป็นของฝากกลบัไปได้อีกด้วย 
จากนั้นน าทา่น ล่องเรือทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ชมความ
สวยงามของทะเลสาบน ้าจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด
ของเกาะไต้หวนั ต ัง้อยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว 
พ้ืนทีต่อนกลางของเกาะ มีชือ่เสียงดา้นความสวยงามจน
ได้ร ับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่ง
ไต้หวนั” จุดเด่นคือพ้ืนน ้าสีฟ้าอมเขียวส่องประกาย
พร้อมฉากหลงัเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพ้ืนที่ป่า
เขียวชอุม่อนัอุดมสมบูรณ์  

เทีย่ง  อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของ
ทา่น ณ ทา่เรือตา๋เซ่า ซนัมูนเลค Street Food ทีร่วบรวมแหล่งช้อปป้ิง รา้นอาหารและรา้นของฝากมากมาย เมนูทีใ่คร
ไปแล้วตอ้งลองทานคือ ไสก้รอกไตห้วนั ทีร่สชาตผิสมผสานระหวา่งไสก้รอก + กุนเชียง มีความหวาน ทานกบักระเทียม
สด อรอ่ยแบบสุดฟิน นอกจากน้ีทา่นยงัไดช้มววิทะเลสาบและบรรยากาศรอบๆทีส่วยงามอีกดว้ย 
พาทา่นไปไหวข้อพรที ่วดัพระถงัซมัจ ั๋ง หรือ วดัสวนกวง (Xuanguang Temple) เป็นวดัทีต่ ัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบสรุยินั

และทะเลสาบจนัทรา ภายในวดัมีรูปทองค าของพระเสวียนจ ัง้พรอ้มกบัขอ้ความทีเ่ขียนไวว้า่ “ปราชญ์ผูย้ิง่ใหญแ่หง่ชาต”ิ 

อีกดว้ย จากนั้นน าทา่นเยีย่มชม วดัเหวินหวูแ่หง่ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายใน

วดัมีรูปปั้นของขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจ้าแหง่ปญัญา และเทพเจ้าแหง่ความซือ่สตัย์) ซึ่งชาวไตห้วนัเชือ่กนัว่า หากได้

บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรกัภกัดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบ

ความส าเร็จตามปราถนา จงึท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากชาวไตห้วนั ทีม่าสกัการะขอพรองค์เทพในวดัแหง่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  (มือ้ที2่)  
ทีพ่กั : Sunshine Villa หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที3่) 

 วนัทีส่าม      เมืองหนานโถว - ฟาร์มแกะชงิจิง้ - สะพานเดนิลอยฟ้าชงิจิง้ - เมืองไถจง - เมืองไทเป – รา้นพายสปัปะรด – 
                      ตลาดกลางคืนเหลาเหอ                                                                                                                          
อาหารเชา้,เทีย่ง  
                        



 

 

น าทุกท่านเดินทางไปเช็คอินที่ ฟาร์มแกะ

ชงิจิง้ (Qing Jing Farm) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ฮิ ต อี กแห่ งห น่ึ งขอ งไต้ห ว ัน  ได้ ส ัม ผ ัส

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด, อากาศที่บริสุทธิ,์ ป่า

เขียวชอุ่ม, ทุ่งดอกไม้กว้าง และเนินเขาอนั

สวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลูกต้นไม้และ

ผลไม้เมืองหนาวไว้ท ั่วบริเวณ อาทิ กีวี, ลูก

แพร์, ลูกพลมั และลูกพีช มีสวนดอกไมก้ึง่เขต

ร้อนนานาพรรณอย่าง ดอกลิลลี่, ทิวลิป และ

แคลลาลิลลี่ รวมท ัง้บรรยากาศแสนโรแมนตกิ 

จนได้รบัการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์

แห่งไต้หวนั” เลยทีเดียว ใกล้ๆ กบัฟาร์มแกะ

จะมีอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดอยา่ง 

ส ะ พ า น เ ดิ น ล อ ย ฟ้ า ชิ ง จิ้ ง  “Qingjing 

Skywalk” เป็นทางเดินเลียบหน้าผาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถมองวิวได้อย่าง 360 องศา สามารถ

มองเห็นววิภูเขาทีเ่ขียวชอุม่อยา่งกบัอยูส่วติเซอร์แลนด์และหากไดไ้ปชว่งหน้าหนาวก็จะพบกบัทะเลหมอกขาวทีส่วยงาม

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที4่) พเิศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของไตห้วนั ต ัง้อยูท่างตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะ

ไตห้วนั เป็นเมืองแหง่อุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกจิอนัดบัสามของเกาะไตห้วนั ต ัง้อยูภ่าคกลางของเกาะ และน า

ทา่นมุง่หน้าสู ่เมืองไทเป TaiPei เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองทีเ่จรญิทีสุ่ดของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง

ทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ อีกท ัง้ยงัเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล แลยงัมีแหล่งท่องเที่ยวที่

หลากหลายและน่าสนใจอยูม่ากมาย พาทา่นไปช้อปป้ิงกนัที่ รา้นพายสปัปะรด (Vigor Pineapple) ไตห้วนันิยมปลูก

สบัปะรดกนัอยา่งกว้างขวาง ท าให้เป็นแหล่งผลิดสนิคา้แปรรูปจากสบัปะรด เช่น สบัปะรดกระป๋อง น ้าสบัปะรด แยม

สบัปะรด อีกท ัง้ยงัมีการน าสบัปะรดมาท าเป็นเคก้แสนอรอ่ย รสชาตเิปรี้ยวหวานก าลงัดี เน้ือเคก้นุ่มจนเหมือนละลายใน

ปาก ถือเป็นของเด็ดของไตห้วนั และ ช้อปป้ิงที ่ตลาดกลางคืนเหลาเหอ (Rao He Night Market) ตลาดของกนิทีข่ึน้

ชื่อทีสุ่ดในไตห้วนั เป็นหน่ึงในตลาดไนท์มาร์เก็ตทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเมืองไทเป ท าใหไ้ดบ้รรยากาศของความเป็นไทเป

แบบด ัง้เดิม ของขายที่น่ีส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่น ของกินเล่น

จุกจิก มีรา้นดงัๆอยูห่ลายรา้นทีค่นตอ่ควิซ้ือกนัยาว เช่น รา้นหมูหมกัซอสอบเตาถา่น หูเจียวป่ิง นอกจากน้ีก็จะมีสนิคา้

อืน่ๆ เชน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของใช ้ของสะสม ของเลน่ตุก๊ตา และ อืน่ๆ อีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งจุ

ใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่กั : City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที5่) 

น าทา่นไปชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของ ใตห้วนัทีศู่นย์ Germanium Shop เป็นสรอ้ยทีม่ีพลงัพเิศษชว่ยในการปรบัสมดลุ 

ในร่างกาย ซึ่งสามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวกในรา่งกายใหส้มดุลระบบไหลเวียนโลหติดี ช่วยใหร้า่งกายสดชืน่และยงั

ลดอาการปวดอีกด้วย จากนั้นพาท่านเดินทางไป

ถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า  ตึกไทเป 101 

นบัเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวนั และ

เป็นตึกที่มีชื่อเสียงระดบัโลก เรียกได้ว่าเป็นความ

ภูมิใจของชาวไตห้วนั ท ัง้สถาปตัยกรรมการกอ่สรา้ง 

การตกแตง่ท ัง้ภายนอก และภายในทีล่ว้นถูกออกแบบ

มาอย่างยอดเยี่ยม นอกจากน้ีท่านยงัสามารถขึ้นไป 

ช ั้นที่ 89 ของตึกไทเป เป็นช ั้นส าหร ับจุดชมวิว 

สามารถมองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้

อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตกึเป็นศูนย์กลาง

ดา้นธุรกจิการเงนิ และยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าของ

ไตห้วนัทีม่ีสนิคา้หรูหรา แฟชั่น ภตัตาคาร รา้นอาหาร

รสเลิศ ผบับาร์อีกด้วย (ค่าทวัร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึก

ไทเป)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที6่)  

น าท่านเดินทางสู่ นิวไทเป (New Taipei หรือ Xinbei) เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวนัที่พ้ืนที่รอบนอก

ท ัง้หมดของเมืองหลวงไทเป มีสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะดา้นธรรมชาต ิเพราะครอบคลุม

พ้ืนทีภู่เขาและทะเลมากมาย พาทุกทา่นไปเช็คอนิแลนด์มาร์คส าคญัของไตห้วนั หมูบ่า้นโบราณ จิ่วเฟ่ิน (Jiufen) เมือง

โบราณทีเ่ต็มไปดว้ยสีสนัสวยจากโคมแดงสว่างท ั่วท ัง้เมือง เป็นเมืองโบราณทีต่ ัง้อยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอน

 วนัทีส่ี ่       Germanium Shop -  ตกึไทเป 101  - นิวไทเป - หมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน – ตลาดปลาไทเป – ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ                                                                                                                                                                         
 อาหารเชา้,เทีย่ง                                                   
                        



 

 

เหนือของไต้หวนั เมืองที่สวยและมีเอกลกัษณ์เป็นอยา่งมาก ต ัง้อยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยงัคงบรรยากาศสุด

คลาสสคิของไตห้วนั นอกจากน้ียงัมีรา้นน ้าชา รา้นอาหารอาหารอีกมายมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือกนัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทา่นไปช้อปป้ิงตลาดขึน้ชื่อของไตห้วนั เริ่มต้นที ่ตลาด

ปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ

ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวนั และเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่ นขนาด

ใหญ่ อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ ท ัง้ของทะเล, ผกั, ผลไม้และ

ขนมตา่งๆ ทีจ่ดัใหบ้รกิารเป็นโซนของแตล่ะประเภทภายใตห้ลงัคา

เดียวกนั และ ตลาดกลางคืนซือ่หลนิ (Shilin Night Market) เป็น

หน่ึงในตลาดไนท์มาร์เก็ตทีม่ีชื่อเสียงมากทีสุ่ดของเมืองไทเป มี 2 

โซนหลกัๆคือโซนตลาดในอาคาร ซึง่มกัจะเป็นรา้นอาหารและขนม

มี เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวนัสไตล์ Street Food 

เช่น ปลามกึยา่ง, หอยทอด, ไกท่อด, ขา้วขาหมู, และชาไตห้วนัตา่งๆ สว่นอีกโซนทีเ่ป็นตรอกซอกซอยแยกยอ่ยรอบๆ

อาคาร ซึ่งจะมีรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของเลน่ ของฝาก เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั ของที่

ระลกึ โรงภาพยนตร์ รา้นคาราโอเกะ และอืน่ๆ ท ัง้เป็นแบรนด์นานาชาติมากมายอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่กั : City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที7่) 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(Chiang Kai-

Shek Memorial Hall) เป็นหน่ึงสญัลกัษณ์ของประเทศ

ไตห้วนั และสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัทีต่อ้งมาของเมืองไทเป 

สรา้งขึน้ต ัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทนูอดตี

ประธานาธบิดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวท ัง้ 4 ด้านมี

หลงัคาทรง 8 เหลี่ยมสีน ้าเงนิแบบสถาปตัยกรรมแบบจีน 

ต ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัุรสัเสรีภาพ มีบนัได

ด้านหน้า 89 ข ัน้เท่ากบัอายุของท่านประธานาธิบดี  พา

ท่านไปเยี่ยมชม วดัหลงซาน (Lungshan Temple) 

เป็นหน่ึงในวดัที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึง

ของเมืองไทเป ต ั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 

300 รอ้ยปีแล้ว สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนชว่งปีค.ศ. 

1738 เพื่อเป็นสถานทีส่กัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปตัยกรรมคล้ายกบัวดั

พุทธของจีนแตม่ีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัวา่เป็นวดัสไตล์ไตห้วนั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที8่) พเิศษ! เมนูเสีย่วหลงเปา สูตรตน้ต ารบั 

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงตลาดดงั ย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market ) เป็นย่านช้อปป้ิงของวยัรุ่นที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวนั มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปป้ิงของวยัรุ่นชื่อดงัอยู่ที่มหานครโตเกียว

ประเทศญีปุ่่ น เป็นแหล่งก าเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไตห้วนั และเป็นหน่ึงใน แลนด์มาร์ค ส าคญัของเมืองไทเป

ดว้ย และแน่นอนทีพ่ลาดไมไ่ดค้ือ การไปชมินมใตห้วนัตน้ต ารบั ทีถ่ือวา่เป็นแหลง่ตน้ก าเนิดชาของใตห้วนั  

 วนัทีห่า้       อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน – ยา่นซีเหมนิตงิ – รา้นปลอดภาษี – ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน –  
                    ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ                                                                                                  
อาหารเชา้,เทีย่ง                                                   
                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่ ร้านปลอดภาษี ที่มี

สินค้ามากมาย เช่น ขนม ชา และรวมถงึของขึน้ชื่อของไตห้วนัอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือกนั หรือ สามารถน าไป

เป็นของฝากก็ไดเ้ชน่กนั 

จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

20.45          เดนิทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ565 

23.40          เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

****************************************** 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลบัวนัหรือเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า  

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  
ท ัง้น้ีการเปลีย่นทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทุกทา่นเป็นหลกัส าคญั 

 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรียมกอ่นเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  

เมื่อเดนิทางถงึใตห้วนั ผูเ้ดนิทางจะไดร้บัชุดตรวจ ATK (ฟรี) ท ัง้หมด 4 ชุดทีส่นามบนิ โดยใหต้รวจทุกๆ 2 วนั (เริ่มตรวจทนัทีใน

วนัทีเ่ดนิทางมาถงึใตห้วนั) *ผูเ้ดนิทางเขา้ใตห้วนัจะตอ้งถา่ยรูปเก็บไว้เพือ่เป็นหลกัฐานในกรณีทีม่ีหน่วยงานขอดู แตไ่มจ่ าเป็นตอ้ง

สง่หลกัฐานใหห้น่วยงานใดๆ * 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับรษิทัทีม่ีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทางบรษิทั

จะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัร์และช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

- คา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือช าระ 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกต ั๋วหรือวีซา่ออกใกลว้นัเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระค่า

ทวัร์สว่นทีเ่หลือตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวน

หน้าหนงัสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่

รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลกิทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร์ คืนเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บริการน้ีรวม   

(บริษทั ด าเนินการให ้กรณียกเลิกท ัง้หมด หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงนิหรือการบริการอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าต ั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งต้น  (ต ั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ

Upgradeทีน่ ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มต ั๋วกรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2.  คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  

3.  กรณีพกั 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไมม่ีหอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีคา่ใชจ้า่ยพกัเดีย่วเพิม่) 

กรณีหอ้งพกัในเมืองทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟร์ตา่งๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมืองใกลเ้คียงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความ

สะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนกักระเป๋าสายการบนิ VIETJET (VZ) สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถือขึน้เครื่องได ้7 กโิลกรมั และคา่

ประกนัวินาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ีการเรียกเก็บ กรณีสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสียคา่ปรบัตามทีส่าย

การบนิเรียกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้

ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลงไว้กบับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัท ั่วไป 

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

8. คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั 

9. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บริการน้ีไมร่วม  

1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. คา่ทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 ดอลลาร์ใตห้วนั / ทา่น ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แลว้แตค่วามประทบัใจและน ้าใจจากทา่น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และ

บรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  



 

 

6.  เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอทีต่้องไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผู้เดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 


