
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25704(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.      พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ

VIETJET(VZ) โดยมีเจ้าหน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

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

19.45 น.       เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน ประเทศใตห้วนั น าท่านผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ั่วโมง กรุณาปรบันาฬกิา ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) จากนัน้

น าทุกทา่นเดนิทางไปยงัโรงแรม และ ใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั : Century Hotel Taoyuan หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

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       ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน ประเทศไตห้วนั - เมืองเถาหยวน 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                        



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที1่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเกาะไตห้วนั พ้ืนทีท่ีไ่ดชื้อ่ว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวนัออก” 
ดว้ยภูมทิศัน์ทีเ่ป็นภูเขาสูงใหญ่มากมายสลบักบัป่าสีเขียวชอุ่มทีป่กคลุมอยู่ท ั่วท ัง้มณฑล มณฑลหนานโถวนัน้เป็นมณฑลทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของไตห้วนัเลยทีเดียว พาท่านไปช้อปกนัที ่รา้นชา TEA SHOP ไตห้วนัขึน้ชือ่ว่าเป็นดนิแดนแหง่ใบชา ดว้ยความอุดม
สมบูรณ์ของสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศ ท าใหไ้ตห้วนัเหมาะกบัการปลูกชาเป็นอยา่งยิง่ ทีน่ี่มีชาใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 
ต ัง้แต่ ชาอูหลงต้งติง่ ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถีย่กวนอนิ 
ซึง่ชาท ัง้ 3 ประเภทน้ี จดัไดว้่าเป็นชาชือ่ดงัจากไตห้วนัเลย
ทีเดียว และท่านยงัสามารถซ้ือเป็นของฝากกลบัไปได้อีก
ด้วย จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชม
ความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดจากธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของเกาะไตห้วนั ต ัง้อยูใ่นภูเขาของมณฑลหนานโถว พ้ืนที่
ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนไดร้บั
การขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั” 
จุดเด่นคือพ้ืนน ้าสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลงั
เป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพ้ืนที่ป่าเขียวชอุ่มอนัอุดม
สมบูรณ์  

เทีย่ง  อิสระอาหารเทีย่งเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ณ ท่าเรือต๋าเซ่า ซนัมูนเลค Street Food ที่รวบรวม
แหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหารและรา้นของฝากมากมาย เมนูที่
ใครไปแล้วต้องลองทานคือ ไส้กรอกไต้หวนั ที่รสชาติ
ผสมผสานระหว่างไสก้รอก + กุนเชียง มีความหวาน ทานกบักระเทียมสด อร่อยแบบสุดฟิน นอกจากน้ีทา่นยงัไดช้มววิทะเลสาบ
และบรรยากาศรอบๆทีส่วยงามอีกดว้ย 
พาท่านไปไหว้ขอพรที ่วดัพระถงัซมัจ ั๋ง หรือ วดัสวนกวง (Xuanguang Temple) เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสุรยินัและ

ทะเลสาบจนัทรา ภายในวดัมีรูปทองค าของพระเสวียนจ ัง้พรอ้มกบัข้อความทีเ่ขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” อีกดว้ย 

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม วดัเหวนิหวู่แหง่ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายในวดัมีรูปปั้นของ

ขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจ้าแหง่ปญัญา และเทพเจ้าแหง่ความซือ่สตัย์) ซึง่ชาวไตห้วนัเชือ่กนัว่า หากไดบู้ชาเทพเจ้ากวนอู จะ

ไดป้ระสบความส าเร็จในหน้าทีก่ารงาน มีแตค่นจงรกัภกัด ีหรือหากวางแผนสิง่ใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปราถนา จงึท าให้

ไดร้บัความนิยมจากชาวไตห้วนั ทีม่าสกัการะขอพรองคเ์ทพในวดัแหง่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเยน็  (ม้ือที2่)  
ทีพ่กั : Sunshine Villa หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง    เมืองหนานโถว – รา้นชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั๋ง – วดัเหวนิหวู่     อาหารเชา้,เย็น                                                   
                        



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที3่) 

น าทุกท่านเดนิทางไปเช็คอินที ่ฟาร์มแกะชงิจิ้ง 

(Qing Jing Farm) เป็นแหล่งท่องเที่ยวฮิตอีก

แห่งหน่ึงของไต้หวนั ได้สมัผสัธรรมชาตอิย่าง

ใกล้ชิด, อากาศที่บริสุทธิ ์, ป่าเขียวชอุ่ม, ทุ่ง

ดอกไม้กว้าง และเนินเขาอนัสวยงาม ภายใน

ฟาร์มมีการปลูกต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้

ท ั่วบรเิวณ อาท ิกีวี, ลูกแพร์, ลูกพลมั และลูกพีช 

มีสวนดอกไม้กึง่เขตรอ้นนานาพรรณอยา่ง ดอก

ลิลลี่, ทิวลิป และแคลลาลิลลี่ รวมท ัง้บรรยากาศ

แสนโรแมนติก จนได้ร ับการขนานนามว่า 

“สวิตเซอร์แลนด์แหง่ไตห้วนั” เลยทีเดียว ใกล้ๆ 

กบัฟาร์มแกะจะมีอีกหน่ึงสถานทีท่่องเที่ยวหา้ม

พลาดอย่าง สะพานเดนิลอยฟ้าชงิจิง้ “Qingjing 

Skywalk” เป็นทางเดินเลียบหน้าผาระยะทาง

ประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถมองวิวได้อย่าง 

360 องศา สามารถมองเหน็ววิภูเขาทีเ่ขยีวชอุม่อยา่งกบัอยูส่วติเซอร์แลนดแ์ละหากไดไ้ปชว่งหน้าหนาวก็จะพบกบัทะเลหมอก

ขาวทีส่วยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (ม้ือที4่) พเิศษ! เมนูบุฟเฟ่ตช์าบู 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของไตห้วนั ต ัง้อยูท่างตอนกลางฝั่งซา้ยของเกาะไตห้วนั 

เป็นเมืองแหง่อุตสาหกรรมและศนูย์กลางเศรษฐกจิอนัดบัสามของเกาะไตห้วนั ต ัง้อยู่ภาคกลางของเกาะ และน าทา่นมุง่หน้าสู ่

เมืองไทเป TaiPei เมืองหลวงของเกาะไต้หวนั เป็นเมืองที่เจริญทีสุ่ดของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองการ

ปกครองและเศรษฐกจิ อีกท ัง้ยงัเป็นเมืองขนาดใหญ่ทีมี่ความเป็นสากล แลยงัมีแหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและน่าสนใจอยู่

มากมาย พาท่านไปช้อปป้ิงกนัที ่รา้นพายสปัปะรด (Vigor Pineapple) ไตห้วนันิยมปลูกสบัปะรดกนัอยา่งกว้างขวาง ท าให้

เป็นแหล่งผลิดสนิคา้แปรรูปจากสบัปะรด เช่น สบัปะรดกระป๋อง น ้าสบัปะรด แยมสบัปะรด อีกท ัง้ยงัมีการน าสบัปะรดมาท า

เป็นเคก้แสนอร่อย รสชาตเิปร้ียวหวานก าลงัดี เน้ือเคก้นุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไตห้วนั และ ช้อปป้ิงที ่

ตลาดกลางคืนเหลาเหอ (Rao He Night Market) ตลาดของกินที่ขึน้ชื่อที่สุดในไต้หวนั เป็นหน่ึงในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่

เก่าแก่ทีสุ่ดของเมืองไทเป ท าใหไ้ดบ้รรยากาศของความเป็นไทเปแบบด ัง้เดมิ ของขายทีน่ี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ขนมและ

เครื่องดืม่เป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิน่ ของกินเล่นจุกจิก มีร้านดงัๆอยู่หลายรา้นทีค่นต่อควิซ้ือกนัยาว เช่น ร้านหมู

หมกัซอสอบเตาถา่น หเูจียวป่ิง นอกจากน้ีก็จะมีสนิคา้อืน่ๆ เชน่ เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของใช ้ของสะสม ของเล่นตุก๊ตา และ 

อืน่ๆ อีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 
ทีพ่กั : City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 วนัทีส่าม      เมืองหนานโถว - ฟาร์มแกะชงิจิง้ - สะพานเดนิลอยฟ้าชงิจิง้ - เมืองไถจง - เมืองไทเป – รา้นพายสปัปะรด – 
                      ตลาดกลางคนืเหลาเหอ                                                                                                                          อาหาร
เชา้,เทีย่ง  
                        



 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที5่) 

น าท่านไปชมสนิคา้ส่งออกชือ่ดงัของ ใตห้วนัทีศู่นย์ Germanium Shop เป็นสรอ้ยทีมี่พลงัพเิศษช่วยในการปรบัสมดลุ ใน

ร่างกาย ซึง่สามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวียนโลหติด ีชว่ยใหร้่างกายสดชืน่และยงัลดอาการ

ปวดอีกด้วย จากนั้นพาท่านเดนิทางไปถ่ายภาพเช็คอิน

บริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 นบัเป็นแลนด์มาร์คที่

โดดเด่นที่สุดของไต้หวนั และเป็นตกึที่มีชื่อเสียงระดบั

โลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของชาวไต้หวนั ท ั้ง

สถาปตัยกรรมการกอ่สรา้ง การตกแตง่ท ัง้ภายนอก และ

ภายในทีล่้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม นอกจากน้ี

ท่านยงัสามารถขึ้นไป ช ัน้ที่ 89 ของตึกไทเป เป็นช ัน้

ส าหร ับจุดชมวิว  สามารถมองเห็นวิว เ มือง และ

บรรยากาศรอบๆ ไดอ้ย่าง 360 องศาเลยทีเดยีว ภายใน

ตกึเป็นศูนย์กลางด้านธุรกจิการเงิน และยงัเป็นแหล่งช้

อปป้ิงช ั้นน าของไต้หว ันที่ มีสินค้าหรูหรา แฟช ั่น 

ภตัตาคาร รา้นอาหารรสเลศิ ผบับาร์อีกดว้ย (คา่ทวัร์ ไม่

รวมคา่ขึน้ตกึไทเป)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (ม้ือที6่)  

น าท่านเดนิทางสู่ นิวไทเป (New Taipei หรือ Xinbei) เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวนัที่พ้ืนทีร่อบนอกท ัง้หมด

ของเมืองหลวงไทเป มีสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะดา้นธรรมชาต ิเพราะครอบคลุมพ้ืนทีภู่เขา

และทะเลมากมาย พาทุกทา่นไปเช็คอนิแลนดม์าร์คส าคญัของไตห้วนั หมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมืองโบราณทีเ่ตม็ไป

ดว้ยสีสนัสวยจากโคมแดงสว่างท ั่วท ัง้เมือง เป็นเมืองโบราณทีต่ ัง้อยูบ่นเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไตห้วนั เมืองที่

สวยและมีเอกลกัษณ์เป็นอยา่งมาก ต ัง้อยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ทีย่งัคงบรรยากาศสุดคลาสสคิของไตห้วนั นอกจากน้ียงั

มีรา้นน ้าชา รา้นอาหารอาหารอีกมายมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือกนัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นพาทา่นไปช้อปป้ิงตลาดขึน้ชือ่ของไตห้วนั เริ่มตน้ที ่ตลาดปลา

ไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆทีใ่หญ่

ที่สุดของไต้หวนั และเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 

อาณาจกัรแหง่อาหารสดใหม่ ท ัง้ของทะเล, ผกั, ผลไม้และขนมตา่งๆ 

ทีจ่ดัใหบ้ริการเป็นโซนของแตล่ะประเภทภายใตห้ลงัคาเดียวกนั และ 

ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ (Shilin Night Market) เป็นหน่ึงในตลาดไนท์

มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป มี 2 โซนหลกัๆคือโซน

ตลาดในอาคาร ซึ่งมกัจะเป็นร้านอาหารและขนมมี เน้นขายอาหาร

แบบท้องถิน่ของไตห้วนัสไตล์ Street Food เช่น ปลามกึย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ขา้วขาหมู, และชาไตห้วนัตา่งๆ ส่วนอีก

โซนทีเ่ป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆอาคาร ซึง่จะมีรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของเล่น ของฝาก เสื้อผา้ กระเป๋า รองเท้า 

เครือ่งส าอางค ์เครือ่งประดบั ของทีร่ะลกึ โรงภาพยนตร์ รา้นคาราโอเกะ และอืน่ๆ ท ัง้เป็นแบรนดน์านาชาติมากมายอีกดว้ย 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 
ทีพ่กั : City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที7่) 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(Chiang Kai-Shek 

Memorial Hall) เป็นหน่ึงสญัลกัษณ์ของประเทศไต้หวนั 

และสถานทีท่่องเทีย่วหลกัทีต่้องมาของเมืองไทเป สร้างขึน้

ต ั้ง แต่ ปี  1976 เ พื่ อ เ ป็นการร า ลึ กและ เทิดทูนอดีต

ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวท ัง้ 4 ด้านมี

หลงัคาทรง 8 เหลีย่มสีน ้าเงนิแบบสถาปตัยกรรมแบบจีน ต ัง้

เดน่เป็นสงา่อยูต่รงกลางของจตัรุสัเสรีภาพ มีบนัไดดา้นหน้า 

89 ข ัน้เท่ากบัอายุของท่านประธานาธิบดี  พาท่านไปเยี่ยม

ชม วดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัที่

เก่าแก่และมีชือ่เสียงมากทีสุ่ดแหง่หน่ึงของเมืองไทเป ต ัง้อยู่

ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึน้

โดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่

สกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปตัยกรรมคล้ายกบัวดัพุทธของจีนแตมี่ลูกผสมของ

ความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวดัสไตล์ไตห้วนั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารเทีย่ง (ม้ือที8่) พเิศษ! เมนูเสีย่วหลงเปา สูตรตน้ต ารบั 

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงตลาดดงั ย่านซีเหมนิตงิ (Ximending Night Market ) เป็นย่านช้อปป้ิงของวยัรุ่นทีมี่ชือ่เสียง

มากทีสุ่ดของไตห้วนั มีฉายาว่า ฮาราจูกุแหง่ไทเป ซึง่เป็นแหง่ชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นชือ่ดงัอยูท่ีม่หานครโตเกียวประเทศญีปุ่่น เป็น

แหล่งก าเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไตห้วนั และเป็นหน่ึงใน แลนดม์าร์ค ส าคญัของเมืองไทเปดว้ย และแน่นอนทีพ่ลาด

ไมไ่ดค้อื การไปชมินมใตห้วนัตน้ต ารบั ทีถ่ือว่าเป็นแหล่งตน้ก าเนิดชาของใตห้วนั  

 วนัทีห่า้       อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน – ยา่นซีเหมนิตงิ – รา้นปลอดภาษี – ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน –  
                    ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ                                                                                                  อาหาร
เชา้,เทีย่ง                                                   
                        



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางไปช้อปป้ิงที ่รา้นปลอดภาษี ทีมี่สนิคา้

มากมาย เช่น ขนม ชา และรวมถงึของขึน้ชือ่ของไตห้วนัอีก

มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือกนั หรือ สามารถน าไปเป็นของ

ฝากก็ไดเ้ชน่กนั 
จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

20.45          เดนิทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ565 

23.40          เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

****************************************** 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลบัวนัหรือเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  
ท ัง้น้ีการเปลีย่นทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทุกทา่นเป็นหลกัส าคญั 

 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรียมกอ่นเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดอืน)  

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

เดนิทางมาถงึใตห้วนั) *ผูเ้ดนิทางเขา้ใตห้วนัจะตอ้งถา่ยรูปเก็บไว้เพือ่เป็นหลกัฐานในกรณีทีมี่หน่วยงานขอด ูแตไ่มจ่ าเป็นตอ้งสง่หลกัฐาน

ใหห้น่วยงานใดๆ * 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับรษิทัทีมี่โปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทางบรษิทัจะท า

การแจ้งใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะนั้นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัร์และช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

- คา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือช าระ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกต ั๋วหรือวีซา่ออกใกล้วนัเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์สว่นที่

เหลือตามทีบ่รษิทัก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหน้า

หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรบัตดิวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี

พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร์ คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วีซา่ และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บริการน้ีรวม   

(บริษทั ด าเนินการให ้กรณียกเลิกท ัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงนิหรือการบริการอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าต ั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ช ั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น   (ต ั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มต ั๋วกรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2.  คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคยีงกนั  

3.  กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีคา่ใช้จ่ายพกัเดีย่วเพิม่) กรณี

หอ้งพกัในเมืองทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟร์ตา่งๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมืองใกล้เคยีงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น เจ้าหน้าทีบ่ริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนกักระเป๋าสายการบนิ VIETJET (VZ) สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถือขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนั

วินาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีมี่การเรียกเก็บ กรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสียคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรียก

เก็บ 

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว้ ท ัง้น้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีมี่การตกลงไว้กบับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัท ั่วไป 

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

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

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

 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม  

1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. คา่พนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 ดอลลาร์ใตห้วนั / ทา่น ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจและน ้าใจจากทา่น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทัฯ 

และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีมี่ผูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

6.  เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรียบรอ้ย

แล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนั

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 

 

 



                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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